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Femeia — participantă activă 
la opera istorică de făurire 

a noii societăți
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prin promovarea tehnologiilor moderne și 
mai buna organizare a muncii

— Așa cum s-a subliniat la Con
ferința Națională a partidului, pen
tru dezvoltarea bazei de materii 
prime și asigurarea deplinei inde
pendențe energetice a tării sint 
necesare măsuri hotărite pentru 
creșterea mai puternică a producției 
de țiței. Pornind de la rezultatele ob
ținute în 1982, care sint obiectivele 
industriei petrolului in 1983 ?

— Preocuparea constantă a condu
cerii partidului și statului nostru 
pentru înfăptuirea unuia 
din cele mai importante 
obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea — 
asigurarea deplinei inde
pendențe energetice a ță
rii — s-a reliefat din nou 
la Conferința Națională, 
care a stabilit cu claritate 
sarcini de o excepțională 
însemnătate pentru dez
voltarea multilaterală a României. 
Orientările fundamentale stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, analiza 
științifică a stadiului actual de dez
voltare a societății noastre, cuprinsă 
în Raportul prezentat Conferinței 
Naționale, îndrăzneala revoluționară 
și încrederea deplină a secretarului 
general al partidului în capacitatea 
clasei muncitoare de a rezolva cu 
forțe proprii- problemele cu care ne 
confruntăm ne dau și nouă, celor 
care lucrăm în industria petrolului, 
o perspectivă limpede asupra în
tregii noastre activități. Răspunde
rile deosebite care revin lucrătorilor 
din ramura de extracție a țițeiului 
și gazelor în asigurarea necesarului 
de hidrocarburi al economiei națio
nale rezultă și din faptul că, în ba-

Gheorghe VLAD
ministrul petrolului

lanța resurselor de energie primară, 
ponderea hidrocarburilor obținute 
din producția proprie sporește de la 
an la an în actualul cincinal. Acest 
proces, lansat din inițiativa directă

CO/VUO/?B//?/t£<Jgî|]țgji

la Început de an
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, are 
drept consecință creșterea constantă 
a nivelului extracției de țiței. în 
primii doi ani ai cincinalului, deși 
sub nivelul sarcinilor de plan, ex
tracția de țiței a sporit in 1981 față 
de 1980 cu 132 mii tone, iar in 1982 
cu încă aproape 100 mii tone. Sarci
nile sporite care ne revin în acest an 
și pe întregul cincinal accentuează 
răspunderea conducerii Ministerului 
Petrolului, a tuturor colectivelor din 
ramura de petrol și gaze pentru 
realizarea nivelurilor de producție 
planificate, ne obligă să înlăturăm 
lipsurile care se mai manifestă în 
activitatea noastră.

în anul 1983 trebuie să realizăm o 
producție de 13,5 milioane tone țiței, 
38 miliarde mc gaze și 370 mii tone

gazolină, cifre de plan sporite față 
de prevederile inițiale ale cincinalu
lui. Petroliștii țării sînt ferm hotărîțl 
să-și onoreze exemplar sarcinile de 
producție ce le revin și asigurăm 
conducerea partidului că prin măsu
rile luate pentru intensificarea lucră
rilor de cercetare geologică, dezvol
tarea forajului de cercetare și ex
ploatare pe zonele prioritare, extin
derea largă a proceselor și metode
lor noi de recuperare, extracția de 

(iței se va situa in 1983 
și in anii următori la ni
velurile înscrise în pro
gramele aprobate de Con
ferința Națională a parti
dului.

— Anul 1983 constituie, 
așadar, o etapă de maxi
mă importanță in reali
zarea practică a progra
melor prioritare pentru 

sporirea producției de hidrocarburi. 
Ce măsuri se întreprind pentru înde
plinirea sarcinilor prevăzute in aces
te programe ?

— Trebuie să subliniez că progra
mele privind sporirea suplimentară, 
față de prevederile cincinalului a 
producției de țiței și gaze, elaborate 
sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prevăd creșterea 
pină in 1985 a nivelului extracției’ la 
13 milioane tone țiței și obținerea 
unei producții ■ suplimentare de 10 
miliarde mc gaze naturale in peri
oada 1982—1985. Transpunerea în

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN
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PRODUCȚIA DE ȚIȚEI 
ÎN 1983

începem aceste rînduri pornind 
de la o semnificativă imagine-sim- 
bol : faptul că în marea sală în 
care s-au desfășurat, recent, lucră
rile Conferinței Naționale a parti
dului, printre delegați și invitați, 
se puteau vedea un mare număr de 
femei. Muncitoare reprezentind a- 
proape toate sectoarele industriei, 
țărănci Îmbrăcate în frumoasele 
porturi populare specifice diferi
telor zone ale țării, cercetătoare, 
inginere, tehniciene, cadre didac
tice, artiste — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități. 
Chipuri tinere sau în plină matu
ritate, dar și chipuri brăzdate de 
anii grei petrecuți odinioară în 
t^pinițele regimului burghezo-mo- 
șieresc. Pe fețele lor, ca și pe ale 
tuturor celor prezenți la marele 
forum al comuniștilor, se citeau sa
tisfacția participării la un eveni
ment de însemnătate istorică in 
viața partidului și ă patriei, ho
tărîrea de a asigura transpunerea 
în viață a programelor adoptate de 
Conferință, a întregii politici inter
ne și internaționale a partidului, 
strălucit înfățișată în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aceste simțăminte au 
fost exprimate și prin viu grai, în 
spiritul deplinei angajări în în
deplinirea obiectivelor stabilite, 
prin cuvîntul acelora dintre dele
gate care au urcat la înalta tribună 
a Conferinței. Iar printre atitea 
mîini care s-au ridicat pentru a 
vota hotărîrile Conferinței, pro
gramele de pe ordinea de zi, ală
turi de cele bărbătești, s-au aflat 
— neșovăitoare — și cele ale fe
meilor, într-o unanimitate expri- 
mînd unitatea întregii națiuni în 
jurul partidului, al secretarului 
general, președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Am evocat prezența activă a fe
meii la cel mai proaspăt eve
niment din viața partidului pen
tru că aceasta ilustrează deose
bit de convingător locul im
portant pe care femeile îl ocupă 
în elaborarea și înfăptuirea . poli
ticii partidului, in întreaga viață 
social-ecoriomică și culturală a 
patriei, în tot ceea ce privește 
prezentul și viitorul poporului ro
mân.. Dînd filele istoriei înapoi, 
vedem că, încă de la început, Par
tidul Comunist Român, fidel con
cepției sale despre egalitatea de
plină între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate sau 
sex, a luptat cu hotărîre pentru 
emanciparea femeii, oferind el în
suși un elocvent exemplu. Ală
turi de luptători neinfricați, sub 
stindardul partidului s-au aflat și

minunate militante comuniste, fe
mei curajoase și dîrze, care au 
știut să înfrunte teroarea și re
presiunile, cu încredere nestrămu
tată în viitorul de libertate, inde
pendență și progres al țării.

Acele file aduc mărturia activi
tății — de' un patos revoluționar 
rar întîlnit, de nemărginit devota
ment și pasiune — puse in slujba 
idealurilor comuniste de o tînără 
muncitoare, membră a Uniunii Ți
nutului Comunist, tovarășa Elena 
Petrescu, cea care este tovarășa 
de viață a celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul Nicolge 
Ceaușescu. Crescută la școala as
pră a muncii, călită în focul acțiu
nilor antifasciste, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a impus ca un neîn
fricat militant pentru mobilizarea 
tineretului din fabrici și uzine sub

Lina CIOBANU 
membru al Comitetului Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R.

steagul de luptă al partidului, pen
tru educarea acestuia în spiritul 
dragostei de țară, de libertate. Ală
turi de înflăcăratul patriot și revo
luționar care era — încă din de
ceniul patru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a contribuit cu neîn
fricare la pregătirea manifestației 
de la 1 Mai 1939, s-a făcut remar
cată, încă de atunci, pentru abne
gația și curajul cu care se avînta 
în activitatea de partid. Drumul 
străbătut de la condiția de munci
toare textilistă revoluționară pînă 
la aceea de om politic de remar
cabilă anvergură, în conducerea 
superioară a partidului, în calita
tea de membru a! Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului și, 
totodată, om de știință de recunos
cută valoare mondială, a fost un 
drum de muncă neîntreruptă, de 
abnegație și continuu efort pentru 
autodepășire, în slujba țntereselor 
supreme ale clasei muncitoare și 
întregului popor, ale partidului și 
țării. Ca tovarășă de viață a băr
batului dîrz și neînfricat care ține 
în mîinile sale destinele patriei, 
conducătorul iubit al partidului 
nostru, tovarășa Elena Ceaușescu 
este un exemplu de împletire ar
monioasă a înaltelor răspunderi 
încredințate de partid și societate, 
cu acelea față de familie, ca soție 
și mamă. Biografia sa luminoasă 
este cel mai înalt exemplu pentru 
toate femeile, o exptesie a modului 
în care a conceput partidul nostru

rolul femeii în viața politică și so
cială, rol binemeritat prin partici
parea egală la lupta pentru cuceri
rea puterii politice și făurirea noii 
societăți in care trăim.

Pentru meritele sale deosebite 
ca militant neobosit al partidului, 
pentru strădania, încununată de 
succes, de a impune știința româ
nească pe plan mondial, pentru 
dragostea și atenția cu care se a- 
pleacă asupra celor mai mici cetă
țeni ai țârii, veghind ca cerul co
pilăriei să nu fie umbrit de pri
mejdii, femeile din România ii aduc 
tovarășei Elena Ceaușescu un fier
binte omagiu. Aniversarea zilei 
sale de naștere este un minunat 
prilej spre a da expresie sentimen
telor de mindrie pentru aceea care, 
cu atita cinste, reprezintă femeia 
română în vizitele pe care, împreu
nă cu secretarul general al parti
dului, le-a întreprins în atîtea țări 
ale lumii, stimei deosebite și admi
rației pentru contribuția neprețuită 
adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru în domeniul 
științei și culturii, al invățâmintu- 
lui. Milioanele de femei din țara 
noastră văd în viața și activitatea 
tovarășei Elena Ceaușescu o demnă 
continuatoare și păstrătoare a celor 
mai înalte virtuți ale femeii ro
mâne, cu inimă vitează cind îm
prejurările o cer, plină de căldu
ră și sensibilitate față de tot ce e 
frumusețe și valoare. Ne stăruie în 
minte imaginea devenită simbol a 
tovarășei Elena Ceaușescu incon- 
j urată de copii care-i oferă flori, 
în cursul numeroaselor vizite prin 
țară, împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, surisul ce-i luminează 
fața cind îi îmbrățișează cu dra
goste de mamă. Iată de ce, în a- 
ceastă zi de 7 ianuarie, sintem 
onorați să exprimăm întreaga 
noastră gratitudine, simțămintele de 
dragoste fierbinte si profund res
pect și stimă pe care le nutrim 
față de tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru consecvența cu care mili
tează pentru promovarea femeii în 
toate sectoarele economico-sociale, 
pentru ca locul de onoare pe care 
femeile îl ocupă în ierarhia socia
lă -să fie în deplină concordanță 
cu activitatea depusă în sfera pro
ducției materiale și spirituale, cu 
capacitatea lor de muncă și crea
ție.

Gîndurile tuturor femeilor din pa
tria noastră — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități, 
mame, soții, surori — se îndreaptă 
astăzi cu cea mai vie recunoștință 
către tovarășa Elena Ceaușescu,

(Continuare în pag. a IV-a)
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Acționați cu toate forțele, printr-o exemplară organizare a muncii și 
disciplină muncitorească, pentru a asigura funcționarea sondelor la parametri 
inalți, pentru realizarea zi de zi a planului de extracție la țiței și gaze, pentru 
îndeplinirea fermă a programului stabilit de partid în această ramură 
de bază a economiei naționale /

DECLARAȚIA POLITICA
a statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Reprezentanții la cel mai înalt nivel ai Repu

blicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste 
România, Republicii Populare Ungare și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, întruniți la 
Praga, in zilele de 4—5 ianuarie 1983, la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consultativ, au exa
minat, in lumina actualei situații internaționale 
complexe, situația din Europa și au efectuat un 
schimb de păreri cu- privire la alte probleme 
internaționale.

Conștienți de înalta responsabilitate pentru 
menținerea și consolidarea păcii și securității 
generale, pentru continuarea procesului de destin
dere, ei consideră necesar să declare urmă
toarele :

I
în declarațiile de la Moscova (1978) și de la 

Varșovia (1980) ale Comitetului Politic Consulta
tiv, statele reprezentate la actuala consfătuire au 
atras atenția tuturor țărilor și popoarelor asupra 
pericolului crescind la adresa păcii și asupra ne
cesității de a se acționa pentru oprirea agravării 
situației internaționale. în prezent, ele constată 
cu îngrijorare că, în urma activizării în conti
nuare a forțelor agresive, evoluția evenimentelor 
internaționale capătă un caracter tot mai periculos.

Se manifestă tot mai puternic forțele care ar 
dori să zdruncine coexistența pașnică — singura 
bază rațională a relațiilor între state cu orînduiri 
sociale diferite. Progresul perceptibil înregistrat 
in însănătoșirea relațiilor internaționale, care în 
anii ’70 începuse să exercite o înriurire asupra 
evoluției generale a problemelor internaționale, 
se află în prezent în pericol. Se aduc prejudicii 
însemnate tendinței spre destindere, care dăduse 
unele rezultate în interesul popoarelor. Colabo
rarea este înlocuită de confruntare, se fac încer
cări de a submina baza pașnică a relațiilor dintre 
state, se pune sub semnul întrebării dezvoltarea 
contactelor politice, a legăturilor economice și 
culturale reciproc avantajoase între state.

Cursa înarmărilor intră într-o fază calitativ 
nouă, mult mai periculoasă, cuprinzind toate tipu
rile de arme, atit nucleare, cit și convenționale, 
toate genurile activităților militare, practic toate 
regiunile lumii.

Se întețesc vechile focare de încordare, izbucnesc 
noi conflicte și situații de criză. Sînt împiedicate 
eforturile statelor iubitoare de pace, îndreptate 
spre rezolvarea problemelor litigioase, atît mon

diale cît și regionale, prin negocieri în condiții de 
egalitate între părțile interesate, se acumulează 
tot mai multe probleme internaționale nesoluțio- 
nate. Cercurile imperialiste promovează o politică 
de forță, presiune și dictat, de amestec în tre
burile interne, de încălcare a independenței și 
suveranității naționale a statelor, de consolidare 
și reîmpărțire a sferelor de influență. Ele se 
străduiesc să folosească în avantajul lor orice 
neînțelegeri și complicații care apar in raporturile 
dintre state, orice greutăți prin care trec diferite 
popoare.

Se creează obstacole în calea dezvoltării nor
male a colaborării economice și tehnico-științifice, 
se aplică „sancțiuni" economice și embargoul ca 
instrumente ale politicii, ceea ce complică și mai 
mult rezolvarea problemelor economice existente. 
Cercurile imperialiste caută să arunce dificultățile 
crizei economice pe umerii popoarelor, inclusiv 
din țările în curs de dezvoltare. Cheltuielile mi
litare uriașe devin pentru popoare, indiferent de 
nivelul de dezvoltare economică a diverselor țări, 
o povară tot mai grea, încetinesc progresul eco
nomic și social.

La sfîrșitul secolului XX, în fața omenirii au 
apărut stringente probleme globale cu caracter 
economic și social, demografic și ecologic. Actuala 
dezvoltare a forțelor de producție, a științei și 
tehnicii în lume asigură resursele materiale și 
intelectuale necesare pentru a se trece la solu
ționarea practică a acestor mari probleme. Dez
voltarea în acest sens a colaborării internaționale 
este însă împiedicată de forțele reacțiunii, care 
promovează o politică de perpetuare a stării de 
subdezvoltare a unor întregi continente, de divi
zare și dezbinare a statelor.

In acest fel, situația generală în lume devine 
tot mai complexă, crește încordarea internațio
nală, sporește pericolul de război, în primul rind 
nuclear. '

Pe de altă parte, față de această evoluție peri
culoasă a evenimentelor, se manifestă tot mai 
insistent și puternic hotărîrea popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste și iubitoare de pace de 
a se pune capăt politicii de forță și confruntare, 
de a se asigura pacea, întărirea securității inter
naționale, consolidarea în relațiile dintre state a 
principiilor respectării independenței și suvera
nității naționale, inviolabilității frontierelor, 
neamestecului în treburile interne, nefolosirli for
ței sau amenințării cu forța, egalității și dreptului 
popoarelor de a-și hotărî singure soarta și a ce
lorlalte principii unanim recunoscute.

Statele reprezentate la consfătuire sînt convin
se de aceea că, oricît de complicată ar fi situația 
în lume, există posibilitatea de ■ a se depăși 
această etapă periculoasă in relațiile internațio
nale. Evoluția actuală a evenimentelor trebuie și 
poate fi oprită și orientată în direcția care răs
punde năzuințelor popoarelor.

în numele acestei cauze, țările socialiste, a 
căror politică iubitoare de pace este determinată 
de însăși natura orînduirii lor sociale, pun în 
balanța păcii întreaga lor autoritate internațio
nală, întregul lor potențial politic și economic.

Un important factor care acționează in favoarea 
însănătoșirii situației internaționale este mișcarea 
de nealiniere. împotriva înrăutățirii climatului 
internațional se pronunță, de asemenea, o serie 
de alte state.

în Vest și în Est, în Nord și în Sud, partide 
politice, organizații, mișcări de diferite orientări 
ideologice își ridică glasul împotriva cursei înar
mărilor și dezlănțuirii de conflicte militare. Mili
oane de oameni simpli de pe toate continentele 
își exprimă năzuința de pace prin mișcări de 
masă împotriva războiului.

Forțele păcii sînt mult mai puternice decît 
forțele războiului. Totul depinde de coeziunea și 
unitatea lor de acțiune.

Pe baza analizei situației internaționale, statele 
reprezentate la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ propun o alternativă la catastrofa 
nucleară și cheamă la o largă colaborare interna
țională, pentru apărarea civilizației, a vieții pe 
Fămînt.

II
Locul central în lupta pentru prevenirea răz

boiului îl au frînarea cursei înarmărilor, trece
rea la dezarmare, in special nucleară.

Adoptarea în ultima vreme și trecerea la apli
carea programelor americane de dezvoltare și 
producere a armelor nucleare, precum și crearea 
de arme bazate pe cele mai noi cuceriri și des
coperiri ale științei, inclusiv a unor sisteme și 
mijloace pentru operațiuni militare în și din 
spațiul cosmic, vor duce la creșterea puternică a 
capacității de distrugere a arsenalului militar al 
S.U.A., inclusiv în Europa. Această politică de 
intensificare a înarmărilor, promovată de S.U.A. 
și unii dintre aliații lor în scopul obținerii supre
mației militare, duce la deteriorarea stabilității 
internaționale.
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J Cind împliniți frumoșii ani de viață 

’ Poporu-ntreg, cu dragoste fierbinte, 
) Azi, pentru anii ce vă stau în față 
V Va spune : Fericire și-nainte I 
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URARE
Savantă și de țară iubitoare, 
Cu sfaturi pentru pace și lumină, 
Intimpinați această-aniversare 
Cu inima de fericire plină.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ați însoțit mereu conducătorul
In drumuri lungi pentru progres și pace, 
V-a însoțit cu gînd curat poporul, 
Convins că toate bune le veți face

Văzînd cum se transformă și-nflorește 
O țară ce visați odinioară,
Văzînd cum rodul muncii noastre crește, 
Văzînd atita fericire-n țară.

Pe plaiul Mioriței mult cîntate 
De idealul muncii înfrățiți, 
Noi vă urăm azi multă sănătate 
Ani mulți și fericiți să ne trăiți.

Ghiță BACIU
țăran, Intorsura Buzăului

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU — pictură de Evdochia Moșoianu

Model

abnegație
în istoria zbuciumată a 

poporului nostru, perso
nalitățile ivite din rîndul 
lui i-au împrumutat 
săturile prin care el 
exprimat ceea ce are 
bun, mai drept, mai 
mos, virtuți născute 
specificul vieții și luptei 
noastre, virtuți prin care 
am răzbit mereu deasu
pra, in pofida vicisitudi-

Dina COCEA
artistă emerită

tră- 
și-a 
mai 
fru- 
din

nilor prin care am trecut. 
Fiii cei 
popor, 
seamă 
să-și 
pentru 
mai înalte idealuri de 
dreptate și progres se 
înscriu în memoria lui cu 
litere trainice, dovadă a 
contribuției lor la mai 
binele patriei. Personali
tățile cărora istoria le re
zervă un loc important 
în cronica ei nepieritoare 
fac mindria unei nații, 
dau seamă de vitalitatea, 
eroismul și dorința ei 
fierbinte de progres. Fiică 
strălucită a poporului 
nostru, tovarășa Elena 
Ceaușescu face parte din 
rîndul acestor mari per
sonalități. Prezqnța și ac
tivitatea sa pentru dez
voltarea culturii, științei, 
învățămîntului sînt ga
ranții ale mersului nostru 
înainte.

Aniversarea 'ovarășei 
Elena Ceaușescu prile
juiește om ’i 
personalită". 
te, de un 
prestigiu, cu • _____
tie de print ra. ■; la viața 
socială și politică a țării. 
Un model de abnegație 
și dăruire, de neodihnă 
în slujba națiunii, 
model de conducător

buni ai acestui 
exponenții lui de 

care n-au pregetat 
dăruiască ființa 
împlinirea celor 

idealuri 
progres

'ic . ea unei 
proeminen

te ex.țional 
contribu-
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La fiecare loc de muncă - organizare exemplară, disciplină și înaltă răspundere

Priorități — calitatea* 
productivitatea

Din primele zile, importante sporuri 
la producția fizică și la export

în funcțiune — mai 
devreme cu un trimestru

Am sosit la întreprinderea „Carbo- 
chim“ din Cluj-Napoca cu 10 minute 
înainte de ora începerii lucrului la 
sectoarele cu trei schimburi. O primă 
observație : pină la „fix" n-a mai 
venit nimeni. Deci, nici un întîrziat. 
împreună cu inginerul șef, Wilhelm 
Kisela, ne îndreptăm spre cea mai 
mare secție, de corpuri abrazive, 
numărînd aproape 800 de muncitori. 
Aici se concentrează activitatea celor 
de la fabricația carburii de siliciu 
și a electrocorindonului. Ne oprim 
în fața cuptoarelor-tunel, unul din 
locurile cu foc continuu, dealtfel, ca 
și vetrele pentru obținerea carbu
rii de siliciu, cuptoarele de coace
re a electrozilor 
siderurgici și a 
celor de craițui- 
re. Sînt sectoare- 
cheie, care con
diționează ritmi
citatea producți
ei pe întreg flu
xul pînă la ex
pediere. „Cum 
planul producției-marfă este în acest 
an mai mare cu 14 la sută față 
de 1982, ne spune inginerul șef, 
am efectuat în zilele de 30 și 31 de
cembrie toate pregătirile, ca din 
prima zi a lui ’83 să lucrăm la ni
velul maxim al potențialului de care 
dispunem".

— Care este bilanțul primelor zile 
ale anului ?

— Cel pe care l-am stabilit. Pla
nul zilnic l-am depășit cu 10 la sută. 
Cu producția zilei de azi vom livra 
beneficiarilor primele 200 tone cor
puri abrazive.

— La ora actuală dispuneți inte
gral de contracte pentru producția 
anului 1983 ?

— Avem comenzi ferme și cereri 
suplimentare pentru întreaga pro
ducție fizică. Ne concentrăm efortu
rile nu numai pentru realizarea can
tităților și sortimentelor solicitate, 
ci și pentru asigurarea unui nivel 
calitativ ridicat al produselor. Pen
tru produsele noastre există peste 
1 000 de beneficiari direcți, cărora 
le livrăm circa 5 000 de sortotipodi- 
mensiuni pe an. Pentru multe din 
ele sîntem unicul producător și 
munca noastră acum, mai mult ca 
oricînd, impune reducerea masivă a 
importurilor și satisfacerea cît mai 
completă a necesităților economiei 
naționale. Vrem să ne onorăm toate 
obligațiile asumate, așa cum ne cere

La întreprinderea 
„Carbochim” - 

Cluj-Napoca

secretarul general al partidului, la 
timp și de calitate.

— Ceea ce presupune, în primul 
rînd, o aprovizionare ritmică, cu toa
te materialele necesare...

— Bineînțeles ! De aceea, solici
tăm concursul întreprinderii meta
lurgice de metale neferoase Baia 
Mare in asimilarea, rapidă a sulfuri
lor metalice pentru fabricarea discu
rilor de debitat, sortimente foarte 
mult cerute de toate unitățile indus
triale. Pentru aceleași produse aștep
tăm livrarea inserțiilor de către în
treprinderea de fire și țesături din 
fire de sticlă București și primirea 
unor rășini fenolformaldehidice cu 

parametri calita
tivi superiori de 
la Combinatul
chimic Făgăraș. 
De asemenea, 
dorim ca în 
1983 întreprinde
rea chimică Mă- 
rășești să ne asi
gure cleiul de 

piele în cantitățile și de calitatea 
necesară fabricării abrazivilor pe 
suport.

Ne-am continuat vizita Ia alte 
sectoare. Aflăm că ritmul de muncă e 
normal, prezența sută la sută, reali
zările la nivelul angajamentelor.

„Am început în anul 1983 cu un 
spor zilnic la producția fizică de 
aproape 12 la sută — ne spune ing. 
loan Petruș. Dacă vom avea mate
riile prime la timp, sîntem hotărîți 
să menținem acest ritm întregul an“. 
La noile instalații de granulare 
stăm de vorbă cu ing. Dumitru 
Patru, șeful secției electrocorlndon. 
E o veritabilă uzină modernă, în 
care acum se obțin, printr-un pro
cedeu de Înaltă productivitate, 14 
sorturi de corindon necesare întregii 
producții a „Carbochim“-ului, jumă
tate din producție livrîndu-se și 
altor beneficiari din țară. Colectivul 
de aici, omogen, activ șl cu iniția
tivă, și-a propus ca, prin valorifica
rea materialelor refolosibile, să ob
țină în 1983 o producție suplimenta
ră de circa 7 milioane lei, în condi
țiile reducerii consumului de energie 
electrică cu minimum 1 500 000 kWh 
și de combustibil cu 100 000 mc gaz 
metan.

I
Coste! ȘTEFANESCU 
corespondentul „Scînteii"

Unul din primele și, 
evident, cele mai impor
tante lucruri pe care oa
menii muncii de la între
prinderea „Electrotehni
ca" din Capitală le-au 
reținut ca o concluzie 
după adunarea generală 
ținută spre sfîrșitul anu
lui trecut a fost că, în 
1983, sarcinile de plan în
registrează o creștere sim
țitoare. „Practic, princi
palii indicatori economici 
pe acest an sînt mai mari 
cu 8—10 la sută față de 
realizările anului trecut, 
ne spunea zilele trecute 
tovarășul Constantin Ga- 
vrilă, secretarul comite
tului de partid pe între
prindere. De aceea, am 
luat din timp toate mă
surile tehnice și organi
zatorice necesare pentru 
ca producția să se desfă
șoare în condiții normale 
încă din primele zile ale 
anului".

Și iată că acum, după 
ce a trecut aproape o 
săptămînă de lucru din 
noul an, se poate afirma 
cu certitudine că măsu
rile stabilite la ultima a- 
dunare generală a oame
nilor muncii își arată din 
plin eficiența. Fără îndo
ială, într-o unitate cu nu
meroase secții și ateliere, 
care în acest an realizea
ză nu mai puțin de 650

tipovariante de produse 
de mare complexitate, 
acțiunile întreprinse vi
zează o arie largă de pro
bleme. Pretutindeni, ca o 
caracteristică generală, 
am putut însă remarca 
grija deosebită acordată 
punerii la punct, pină în 
cele mai mici amănunte, 
a organizării muncii și

zice suplimentare să rea
lizăm o producție mai 
mare, de calitate supe
rioară. Ca atare, am în
ființat o linie de pregă
tire a ansamblelor și 
două linii de montaj. 
Totodată, în colaborare 
cu celelalte secții din în
treprindere (de prelucrări 
mecanice, bobinaj, acope

La întreprinderea 
„Electrotehnica” din Capitală

cooperării interuzinale. 
La atelierul de variatoa- 
re, de exemplu, care lu
crează. în exclusivitate 
pentru export, debutul 
productiv al noului an a 
avut loc într-o nouă 
structură organizatorică.

— Datorită calității 
produselor realizate și 
promptitudinii cu care am 
onorat pînă acum comen
zile partenerilor externi, 
sarcinile de plan la ex
port pe acest an au cres
cut substanțial, ne preci
zează maistrul Mircea 
Erușencu. Se impunea 
deci să facem unele mo
dificări in organizarea 
fluxului tehnologic, astfel 
incit cu aceeași forță de 
muncă șl fără eforturi fi

riri galvanice) am întoc
mit încă de anul trecut 
grafice pentru executarea 
în avans a reperelor ne
cesare montajului.

— Care este efectul 
practic al măsurilor 
luate ?

— în primele patru zile 
lucrătoare din noul an 
am finalizat și predat 
controlului tehnic de ca
litate 24 varialoare, din- 
tr-un lot de 47 bucăți 
care urmează să fie ex
pediate în această lună 
în U.R.S.S. Putem spune 
deci că primul contract 
la export pe acest ah il 
vom onora în avans.

Dealtfel, după cum ne 
spunea tovarășul Traian 
Nica, inginerul șef al în

treprinderii, întreaga ac
tivitate de cooperare in- 
teruzinală se desfășoară 
pe baza unor grafice 
precise de lucru, astfel 
încît întregga producție 
să poată fi realizată la 
termenele prevăzute în 
contracte și chiar în 
avans. „Acest sistem de 
organizare a muncii a 
fost impus și de introdu
cerea producției marfă 
vîndute și încasate ca in
dicator de bază al noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar și autoconducerii 
muncitorești, ne spune 
tovarășul Vasile Pop, 
contabilul șef al între
prinderii. Producția tre
buie deci să fie fabricată 
și livrată ritmic benefi
ciarilor, potrivit pla
nului".

Ca acest înceout bun al 
producției în noul an să 
fie intr-adevăr de bun 
augur este necesar însă 
ca și în continuare să se 
muncească în același 
ritm. Or, după cum ne-a 
spus tovarășul Florian 
Dumitrescu, directorul co
mercial al întreprinderii, 
baza materială necesară 
producției din primul tri
mestru este asigurată, 
deocamdată, in proporție 
de numai 50 la sută.

Ion TEODOR

Imagine surprinsă ieri la întreprinderea „Electrotehnica" din București : în plină activitate, echipa condusă de 
Mircea Erușencu Foto : S. Cristian

Pe meleagurile de pe valea Șiretu
lui iarna și-a intrat in drepturile ei 
depline. Dar nici zăpada, nici geru
rile aspre nu-i împiedică pe con
structorii celor trei hidrocentrale din 
aval de Bacău să muncească cu spor, 
într-un ritm susținut. Răspunzind 
îndemnurilor secretarului general al 
partidului la Conferința Națională a 
P.C.R., constructorii și montorii de 
pe aceste șantiere sint hotăriți să 
pună in funcțiune noile obiective 
energetice cu cel puțin trel-patru 
luni de zile mai devreme față de 
termenele planificate. La Galbeni, 
bunăoară, obiectiv care trebuie să 
producă energie electrică încă în 
cursul acestui an, 
lucrările au in
trat „in linie 
dreaptă". Barajul 
a fost realizat 
pînă la această 
dată in proporție 
de peste 90 la su
tă. De curînd au 
început și lucră
rile de montaj la stăvilare. Beto- 
niștii din brigada condusă de Gheor- 
ghe Asimionesei, împreună cu fie- 
rar-betoniștii Iui Ion Bădița, așază 
blocurile de beton și compactează zi
durile laterale de la bazinul de li
niștire a apelor, iar dulgherii con
duși de Francisc Tancău lucrează la 
terminarea prizei de acces a apelor 
în canalul de aducțiune. Forțe masi
ve, mecanice și umane, am găsit 
concentrate și la lucrările de beto- 
nare a canalului de fugă, ca și la 
hidrocentrală, unde se montează 
echipamentele.

Peste tot, efortul pentru accelera
rea ritmului de lucru este dublat de 
preocuparea stăruitoare pentru apli
carea unor noi soluții și tehnologii 
menite să ducă la scurtarea termene
lor de execuție a lucrărilor, econo
misirea materialelor, combustibilului 
și energiei. în legătură cu aceasta 
am reținut punctul de vedere al 
șefului de lot, maistrul Ion Birilă : 
„Ca să reducem consumul de com
bustibil de calorifer am modificat 
cazanele, făcîndu-le să funcționeze 
cu lemne. Ca urmare, la prepararea 
și turnarea betoanelor nu mai folo
sim nici un gram de combustibil 
Superior".

Aceeași preocupare pentru folosi
rea noilor tehnologii de execuție am 
întîlnit-o și pe șantierul hidrocen

Pe șantierele noilor 
hidrocentrale 
de pe Șiret

tralei de la Berești. Constructorii 
folosesc cu succes, pentru prima dată 
în țară, la lucrările de etanșare în 
profunzime in marnă și nisipuri 
compacte, o instalație românească ce 
poartă emblema Combinatului de 
utilaj greu din Iași. Ea înlocuiește 
instalațiile care erau aduse pină 
acum din import. Folosirea ei a per<^ 
mis oamenilor de pe șantierul de ' 
Berești să înregistreze un avans ..... 
aproape patru luni de zile la con
strucția barajului și a centralei.

Eficiente se dovedesc preocupările 
constructorilor de pe șantierul hidro
centralei de la Răcăciuni. Ca să 
poată executa și în timpul iernii lu

crări de etanșare 
în profunzime, 
formațiile de lu
cru conduse de 
ing. Constantin 
Baroi, șeful șan
tierului, au trans
format excava
toarele - draglină 
în instalații de 

etanșare, iar formațiile de lucru de 
la digurile de pe malurile lacului de 
acumulare și-au creat largi fronturi 
de lucru, decapînd din vreme stratul 
superficial de pămînt și executînd 
terasamentele. Așa cum ne arată șe
ful șantierului, constructorii sint 
hotărîți să realizeze în cel mai scurt 
timp devierea apelor Șiretului pe 
vechea albie și să încheie lucrările 
de betonare la hidrocentrală, creînd 
astfel posibilitatea montorilor să în
ceapă instalarea turbinelor și a ce
lorlalte utilaje.

Din datele centralizate Ia nivelul 
grupului de. șantiere rezultă că în 
ultima perioadă in barajele, centra
lele și digurile de la Galbeni, Răcă
ciuni și Berești au fost încorporate 
peste 24 000 mc de betoane, s-au exe
cutat circa 350 000 mc de umpluturi 
și 500 000 mc excavații. Referindu-se 
la ritmul lucrărilor de construcții, 
directorul grupului de șantiere, ing. 
Liviu Guțiu, aprecia că acesta ar 
putea fi mult grăbit dacă s-ar asi
gura la vreme utilajele și mașinile 
prevăzute în plan. Pentru că frontul 
de lucru existent asigură condiții ca 
termenele de punere în funcțiune a 
celor trei hidrocentrale de pe valea 
Șiretului să fie scurtate cu cel puțin 
un trimestru.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Pămînt „îmbogățit" de om, pămînt care îmbogățește omul
O EXPERIENȚĂ PRIVIND CREȘTEREA FERTILITĂȚII PODZOLURILOR RODEȘTE 1N URIAȘUL LABORATOR 

AL OGOARELOR DÎMBOVIȚEI
Pe scara fertilității pămîntului 

care cuprinde 100 de puncte, pedolo
gii au situat podzolurile undeva mai 
jos de mijloc — 30—35 de puncte, 
iar cernoziomurile pe treapta cea 
mai de sus — 90—100 de puncte. 
Adică un raport de 1 la 3. Adică 
pentru aceeași producție ar trebui 
să se lnsămințeze în Bărăgan un 
hectar, iar în Dîmbovița, de pildă, 
trei hectare cu eforturi, cheltuieli și 
consumuri triple. Singura cale de 
a se reduce acest decalaj este ridi
carea potențialului productiv al 
podzolurilor. S-a acționat în această 
direcție cițiva ani în șir în întreg 
județul Dîmbovița, unde aceste tere
nuri reprezintă mai mult de 80 la 
sută din suprafață, pe baza unui 
program complex de îmbunătățiri 
funciare, iar rezultatele n-au întîr
ziat să se vadă. Anul trecut s-au 
obținut ceje mai mari recolte din 
istoria județului : 2 940 kg grîu, 3 330 
kg orz și 4 135 kg porumb boabe în 
medie la hectar. Semnificativă e și 
creșterea constantă a contribuției 
județului la fondul de stat : de la 
148 mii tone produse în 1980 la 181 
mii tone în 1981 și Ia 279 mii tone în
1982. Firește, au contribuit la aceste 
rezultate ploile căzute la vreme, 
timpul prielnic de lucru. Dar condi
ții asemănătoare sau chiar mai bune 
au mai fost în anii trecuți fără ca 
recoltele să se ridice la acest nivel. 
Ce elemente au determinat, de fapt, 
aceste realizări ?

— Anul agricol a fost, tntr-ade- 
văr, bun și puteam obține recolte 
în nota noastră obișnuită — ne-a 
spus ing. Virgil Nicolescu, director 
general al direcției agricole județene. 
Ca să urcăm pînă la locul doi pe 
țară cu producția la sfeclă de zahăr, 
ne locul trei la grîu și porumb și pe 
locul 5 la floarea-soarelui a trebuit 
să pregătim anul cu mult înainte. 
La fel procedăm și acum. Patru sint 
punctele de sprijin ale programului 
de ameliorare a solului — adminis
trarea de amendamente pentru 
corectarea acidității, încorporarea de 
îngrășăminte naturale, scarificări și 
desecări. Au trecut cițiva ani pînă 
s-a înțeles că nu se poate cîștiga 
nici un procent pe scara fertilității 
pămîntului fără tehnică, fără serio
zitate in întocmirea și execuția pro
gramelor, că orice întrerupere a unei 
lucrări afectează întregul lanț. De 
exemplu, fertilizarea cu îngrășămin
te naturale a terenurilor cu aciditate 
mare nu aduce nici o schimbare 
dacă aceasta nu e corectată cu a

mendamente, dacă desecările nu sînt 
urmate de scarificări."

In această acțiune complexă și de 
durată se află cheia recoltelor obți
nute anul trecut de unitățile agricole 
din județul Dîmbovița și tot aici 
este rezerva de creștere, în conti
nuare, a producțiilor. Despre ce s-a 
făcut și ce se va face în direcția ri
dicării potențialului productiv al 
podzolurilor, cifrele vorbesc limpe
de. în 1982 s-a încheiat pe 79 000 
hectare (80 la sută din suprafața 
arabilă a județului) primul ciclu de 
patru ani al acestui complex de lu
crări care este reluat acum. Progra

• O acțiune de durată care a dus la „însănătoșirea” pămîntului și a con
tribuit la creșterea producțiilor în 1982, față de 1980, cu peste 126 000 tone 
cereale, 9 400 tone floarea-soarelui, 11 146 tone sfeclă de zahăr, 34 960 tone 
legume și 24 350 tone cartofi.

• Din primele zile ale anului, în întreg județul Dîmbovița se lucrează 
intens pentru executarea programului de lucrări — administrarea de amenda
mente calcaroase, fertilizare, scarificare — pe zeci de mii de hectare.

mul pe acest an cuprinde scarificări 
și afînări pe 36 250 hectare, lucrări 
de desecări pe 7 600 hectare, admi
nistrarea a 42 500 tone amendamente 
calcaroase și a 680 000 tone îngrășă
minte organice.

Din primele zile ale anului, în 
întreg județul s-a trecut la înfăptui
rea acestui program. în afară de o 
formație de buldozere și excavatoa
re concentrate in sistemul de dese
cări Potopu-Răstoaca, se lucrează în 
toate zonele la fertilizări și admi
nistrarea de amendamente.

Acțiunea „la zi" la C.A.P. Morteni 
este acum fertilizarea. Se cară și se 
împrăștie zilnic circa 100 de tone de 
gunoi de grajd cu cele 30 de căruțe 
ale cooperativei și 20 ale cetățenilor 
din comună pe terenuri destinate 
porumbului și plantelor furajere. 
„Din Raportul prezentat la Confe
rința Națională a partidului de to
varășul Nicolae Ceaușescu am tras 
învățăminte de cea mai mare impor
tanță pentru unitatea în care lucrez 
— ne-a spus tovarășul Marin 
Enache, președintele cooperativei. 
Pămintul este cît este. Nu-1 putem 
lăți. Datoria noastră este să-i spo
rim puterea și să-l lucrăm bine. Cu 
ani in urmă nu scoteam mai mult 
de 100 de duble de grîu sau porumb 

de pe un hectar. Or, după ce timp 
de cinci ani am aplicat amenda
mente și îngrășăminte naturale, am 
executat scarificări și desecări, am 
obținut pe 1 400 hectare de griu, în 
medie, 3 650 kg la hectar, iar pe
1 200 hectare de porumb, aproape 
6 000 kg la hectar la neirigat și am 
dat, peste plan Ia fondul de stat,
2 000 de tone de cereale. Dar pămin- 
tul nostru nu și-a demonstrat încă 
toată puterea. Pe solele lucrate mai 
bine s-au obținut 7 000—8 000 kg po
rumb boabe la hectar".

I.A.S. Găești a acumulat In anii 
din urmă o bogată experiență în ce 

privește ridicarea fertilității solului, 
motiv pentru care s-a propus ca 
această unitate să devină o între
prindere etalon de a cărei experiență 
să beneficieze cooperativele de pe o 
zonă de circa 20 000 hectare. Primul 
și cel mai important rezultat care a 
dus la această alegere este „însănă
toșirea" celor 5 000 hectare ale între
prinderii. Ing. Mihai Iosifescu, di
rectorul unității, ne-a prezentat o 
schiță a terenurilor după cartarea 
din 1976 și alta recentă. De la 80 la 
sută soluri puternic acide s-a ajuns 
la 90 la sută soluri neutre. Firește, 
această modificare, rodul unor ac
țiuni de îmbunătățiri funciare de 
durată, s-a reflectat în nivelul pro
ducțiilor, întreprinderea livrînd anul 
trecut peste plan la fondul de stat 
1 200 tone de cereale.

Am fost prezenți pe terenurile 
acestei unități in ziua de 4 ianuarie. 
Timpul permitea intrarea utilajelor 
în cimp. Se lucra din plin la ferti
lizări și se administrau amenda
mente. O grijă deosebită era acor
dată suprafețelor care vor fi însă- 
mînțate cu porumb în cultură inten
sivă. „Producția planificată de 20 de 
tone de porumb știuleți la hectar 
cere o atenție sporită și aplicarea 

strictă a unor tehnologii speciale" — 
ne-a spus directorul întreprinderii. 
Aceasta se și făcea. Pe o parcelă de 
40 hectare de la ferma Morteni se 
administrau amendamente calcaroa- 
se. Concomitent, se fertilizau cu 
gunoi de grajd și îngrășăminte chi
mice terenuri la fermele Cuparu, 
Mătăsaru și Petrești.

Experiența acestei unități cîștigă 
continuu teren. Primii care acțio
nează în acest fel, cu rezultate foarte 
bune, sînt cooperatorii din Valea 
Mare, din consiliul agroindustrial 
Crînguri. Solul din zonă fiind mai 
sărac în fosfor, pentru completarea 

acestui element deficitar, pe lîngă 
îngrășămintele naturale provenite 
din ferma proprie, se fertilizează 
masiv cu gunoi de pasăre de la în
treprinderea „Avicola" Găești, unde 
sint cantități mari nefolosite. „Pro
cedăm în acest an la fel în toate 
cooperativele — ne-a spus tovarășul 
inginer Marin Ungureanu, directo
rul S.M.A. Crînguri. Dispunem de 
utilaje adecvate, realizate anume în 
acest scop de noi".

Cînd există receptivitate, expe
riența bună se propagă repede. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu cele două 
cooperative vecine din comunele Pe
trești și Ionești. La C.A.P. Petrești, 
unde acțiunile de creștere a fertili
tății solului au început în anul 1975 
după indicațiile stațiunii de la Al- 
bota, n-a mai rămas nici o supra
față care să nu producă, unitatea 
livrînd anul acesta la fondul de stat 
peste plan 1 600 tone de cereale. Ve
cinii de la Ionești, care au început 
mai tîrziu lucrările de ameliorare, 
au cules primele roade : ei au reali
zat producția planificată de porumb 
și au depășit prevederile la grîu si 
orz cu 652 tone.

Iată cum se lucrează acum în cele 
două unități. La C.A.P. Petrești erau 

concentrate la transportul și admi
nistrarea îngrășămintelor naturale 
40 de atelaje, 3 mașini de împrăștiat 
îngrășăminte și un utilaj de încăr
cat. Din programul pe primul tri
mestru de 4 000 tone pe 100 hectare, 
la 4 ianuarie s-au administrat 300 
de tone. Cu forțe sporite au lucrat 
și vecinii din Ionești : au fertilizat 
20 hectare semănate cu lucernă și 10 
hectare de grădină cu 1 500 tone de 
gunoi de grajd.

De la direcția agricolă am primit 
o situație cu unități care au realizat 
in 1982 producții mult sporite față 
de anii trecuți. între acestea I.A.S. 
Tîrgoviște. Trecerea de la sutele de 
tone de produse restante față de 
plan în 1979 la depășirea producției 
planificate cu aproape 1 300 tone de 
cereale în 1982 comportă unele ex
plicații pe care ing. Constantin Gib, 
directorul întreprinderii, le sinteti
zează astfel : „Principala noastră 
preocupare a fost să sporim fertili
tatea pămîntului. Avem 3 200 hecta
re. Avem acum pentru că pe hîrtie 
și înainte erau tot atîtea. Așa cum 
erau, fără lucrări de ameliorare, nu 
puteam face nici un pas înainte. în 
fiecare primăvară aproape un sfert 
din suprafața unității era acoperită 
de apă, situație care se prelungea 
pînă în iulie, cînd nu se mai putea 
însămința. Au fost executate dese
cări pe întreaga suprafață, care a 
devenit timp de trei ani șantier de 
îmbunătățiri funciare, iar acum fie
care hectar e în producție".

Concomitent s-a făcut cartarea 
agrochimică pe baza căreia s-au 
executat celelalte lucrări. Analizele 
de sol arătau existența unor terenuri 
acide sau cu început de sărăturare. 
Au fost administrate, pe întreaga 
suprafață a unității, în raport cu ce
rințele solului, 20 000 tone de amen
damente și peste 300 000 de tone de 
gunoi de grajd și a fost scarificată 
întreaga suprafață. Odată încheiată 
această etapă în care s-a acționat 
la scara întregii unități, s-a trecut 
la finisări, se lucrează la întreținerea 
canalelor de desecări.

Faptele constatate în aceste zile 
fn cele citeva unități agricole dim- 
bovițene vizitate probează că în 
acest an oamenii muncii din agri
cultura acestui județ parcurg o etapă 
și mai fertilă a programului de creș
tere a capacității productive a solu
lui, condiție obligatorie pentru obți
nerea de recolte sporite.

Lucian CIUBOTARU 
Gheorqhe MANEA

Pregătirea campaniei 
agricole de primăvară

Repararea tractoarelor și mașinilor agricole
TELEORMAN. Pînă la 4 ianua

rie, in stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județul Tele
orman au fost reparate, din pro
gramul stabilit, 32 la sută tractoa
re, 70 la sută grape cu discuri, 65 
la sută cultivatoare, 70 la sută 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
organice și de fertilizat chimic. To
tuși, in unele stațiuni, cum sînt cele 
din Fintînele, Buzescu, Vîrtoapele, 
din cauza slabei organizări a mun
cii nu au fost realizate graficele 
săptămînale de reparații. Pentru 
impulsionarea ritmului de lucru, in 
centrele mecanice de reparat mo
toare și tractoare s-a introdus 
schimbul II, iar in celelalte atelie

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale
MUREȘ. în județul Mureș, dintre 

lucrările pregătitoare pentru vii
toarea recoltă se detașează ca im
portanță fertilizarea terenurilor cu 
îngrășăminte naturalei Lucrările 
de fertilizare au demarat încă in 
toamna anului trecut. Lucru expli
cabil, de vreme ce, potrivit progra
mului stabilit, pe ansamblul jude
țului urmează a fi transportate 
aproape un milion tone gunoi de 
grajd. în acest scop, programul de 
fertilizări a fost defalcat pe for
mații de atelaje, de mijloace meca
nice și pe fiecare unitate agricolă 
în parte.

Potrivit datelor existente la di
recția agricolă județeană, de la 
declanșarea acțiunii au fost trans
portate peste 300 000 tone gunoi de

Lucrări de îmbunătățiri funciare
OLT. Puternic însuflețiți de în

demnurile conducerii partidului 
date la Plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, con
structorii de pe șantierele de îm
bunătățiri funciare din județul Olt 
iși intensifică eforturile pentru ter
minarea la timp și in cele mai bune 
condiții de calitate a lucrărilor pre
văzute pentru acest an. Astfel, 
muncitorii de pe șantierul de dese
cări Bucșani-Cioroiu sapă canale, 
execută sistematizări și alte opera
țiuni, în vederea amenajării celor 
12 000 hectare programate pentru
1983. în același timp, în multe loca

re se acționează în schimburi pre
lungite.

Pornindu-se de la experiența 
anului trecut, In toate stațiunile de 
mecanizare s-au constituit formații 
specializate care asigură valorifi
carea unor subansamble și repere 
uzate. în citeva centre mecanice, 
cum sînt cele din Drăgănești Vlașca, 
Roșiori de Vede, Odobeasca, Con
tești, se recondiționează arborii 
motor, cilindrii, pompele de erbi- 
cidare, pompele de injecție, axei; 
planetare, tiranții laterali etc Alte 
piese de schimb pentru mașini și 
utilaje agricole se recondițio
nează în fiecare atelier S.M.A. din 
județ. (Stan Ștefan).

grajd, din care 201 520 tone numai 
in cursul lunii decembrie, depășin- 
du-se programul stabilit pentru 
această lună cu 2 520 tone. Trans
portul îngrășămintelor naturale 
continuă de zor. Cele mai mari su
prafețe au fost fertilizate în uni
tățile agricole din consiliile agro
industriale Ungheni, Sărmașu, So- 
vata, Morăreni, Reghin, Rușii 
Munți. Lucrarea trebuie însă mult 
impulsionată în consiliile agricole 
mari cultivatoare de porumb, legu
me și plante tehnice : Miercurea 
Nirajului, Bahnea, Luduș ș.a. Este 
necesar ca în aceste zile toate ate
lajele cooperativelor agricole și ale 
membrilor cooperatori să fie folo
site la transportul îngrășămintelor 
organice. (Gheorghc Giurgiu).

lități de pe Valea Oltului — Izbt- 
ceni, Tia Mare, Fărcașele, Drăgă
nești, Dăneasa, Radomirești, Căli- 
neșli, Frunzaru și Sprincenata — 
constructorii întreprinderii de uti
laj terasier, imbunătățiri funciare 
și proiectări construcții agricole Oit. 
precum și cei de la T.C.I.F. Cra
iova au intensificat lucrările in ve
derea reamenajării vechilor oreză- 
rii pe o suprafață de 900 hectare, 
întreaga lucrare, pentru care sînt 
angajate forțe sporite, va trebui să 
fie dată în exploatare pină la 
15 aprilie. (Iancu Voicu).
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Lansarea acestor programe este strîns le
gată de escaladarea concepțiilor și doctri
nelor strategice privind „prima lovitură 
nucleară nimicitoare'1, „războiul nuclear li
mitat", „războiul nuclear prelungit" și 
altele. Toate aceste doctrine agresive și 
periculoase pentru omenire se bazează pe 
calcule potrivit cărora ar fi posibil ca prin 
folosirea primul a armei nucleare să se 
obțină victoria intr-un război nuclear.

Statele reprezentate la consfătuire subli
niază cu toată tăria că orice calcule care 
contează pe o victorie, prin dezlănțuirea 
unui-război nuclear, sînt lipsite de rațiune. 
In cazul izbucnirii unui război nuclear, nu 
pot ti învingători. El va duce inevitabil la 
pieirea unor popoare întregi, la distrugeri 
uriașe și la consecințe catastrofale pentru 
întreaga civilizație și însăși viața pe pla
neta noastră.

Politica militară bazată pe asemenea 
calcule va avea, fără îndoială, și alte con
secințe deosebit de periculoase.

în primul rind, crearea și desfășurarea 
unor sisteme tot mai noi de arme nucleare 
și a altor mijloace de distrugere în masă 
vor zdruncina și mai mult stabilitatea si
tuației militar-strategice, vor spori încor
darea internațională, vor complica relațiile 
dintre state.

In al doilea rind, noua intensificare a 
Cursei înarmărilor contravine obiectivului 
menținerii echilibrului militar-strategic la 
niveluri tot mai reduse, obiectiv spre care 
t I statele participante la Tratatul de la 
V sovia, pronunțîndu-se împotriva compe- 
thia.-militare. Realizarea programelor amin
tite de intensificare a înarmărilor va duce 
la sporirea nivelului de confruntare mili
tară. Pacea va deveni mult mai instabilă, 
mult mai fragilă.

în al treilea rind, odată cu noua rundă 
a cursei înarmărilor, arma nucleară și alte 
mijloace de distrugere in masă vor deveni 
tot mai complexe. în acest fel, elaborarea 
de acorduri internaționale privind limitarea 
și reducerea lor va deveni mult mai difi
cilă.

Avînd în vedere toate acestea, statele re
prezentate la consfătuire consideră că este 
necesar să se. acționeze fără întîrziere, atit 
timp cit se mai menține posibilitatea opri
rii cursei' înarmărilor, să se treacă la 
dezarmare. Ele pornesc de la premisa că 
toate statele, dacă sînt preocupate de desti
nele propriilor popoare, ale întregii ome
niri, trebuie in mod obiectiv să fie intere
sate în preîntimpinarea unui război.

înainte de toate se cere ca statele, și în 
special puterile nucleare, să, manifeste voin
ță politică și disponibilitate de a colabora. 
Este necesar ca politica lor militară să 
pornească exclusiv de la scopuri defensive 
și să țină seama de interesele legitime de 
securitate ale tuturor statelor. Această po
litică nu trebuie să complice realizarea de 
acorduri privind reducerea efectivă a for
țelor armate și a armamentelor, cu respec
tarea strictă a principiului egalității și 
securității egale.

în legătură cu aceasta, participanții 'la 
consfătuire așteaptă ca, după asumarea de 
către Uniunea Sovietică, în mod unilateral, 
a angajamentului de a nu folosi prima 
arma nucleară, celelalte, puteri nucleare, 
care pînă acum nu au făcut aceasta, să 
procedeze în același mod.

în actuala situație internațională com
plexă este deosebit de necesar să se ur
nească din loc problema limitării și redu
cerii efective a armamentelor și forțelor 
armate. în legătură cu aceasta, participan
ții la consfătuire cheamă la activizarea 
jhotărîtă a negocierilor jn curs și la reluarea 
celor întrerupte asupra întregului complex 
de probleme care privesc ’ încetarea cursei 
înarmăi-ilor și la realizarea, cu perseveren
ță și răbdare, de înțelegeri care să asigure 
reducerea și lichidarea armelor, îndeosebi 
nucleare. Ei sprijină și salută propunerile 
Uniunii Sovietice în domeniul opririi cursei 
înarmărilor și dezarmării.

Statele reprezentate la consfătuire acor
dă o mare importanță obținerii de rezul
tate la negocierile sovieto-americane pri
vind limitarea și reducerea armelor stra
tegice.

Participanții la consfătuire consideră că 
un pas important în direcția încetării cursei 
înarmărilor ar fi realizarea unei înțelegeri 
intre statele puternic înarmate pentru 
oprirea sporirii forțelor lor armate și ar
mamentelor, îndeosebi nucleare. în acest 
sens, ei evidențiază cu satisfacție că ma
joritatea covîrșitoare a statelor și cercurilor 
tot mai largi ale opiniei publice mondiale 
se pronunță în prezent în favoarea înghe
țării arsenalelor nucleare. O cale deosebit 
de eficientă pentru transpunerea in viață 
a acestei idei ar fi înghețarea Cantitativă 
reciprocă a armelor cu destinație strategică 
ale U.R.S.S. și S.U.A. și limitarea maximă a 
modernizării lor.

Statele reprezentate la consfătuire se 
pronunță în continuare cu fermitate pentru 
elaborarea unui program de dezarmare nu
cleară pe etape și, în acest cadru, a unor 
înțelegeri privind oprirea dezvoltării și 
producției de noi sisteme de arme nuclea
re, a producției de materiale fisionabile 
destinate unor noi tipuri de astfel de arme, 
de mijloace de transportare la țintă a ar
mei nucleare. Toate acestea ar crea pre
mise pentru a se trece la lichidarea ar
melor nucleare.

Ei consideră necesar, de asemenea, să se 
urgenteze realizarea de înțelegeri asupra 
unor probleme concrete și în acest sens 
cheamă toate statele să dea un nou impuls 
negocierilor, inclusiv în cadrul Comitetului 
de dezarmare de la Geneva, pentru :

elaborarea in termenul cel mai scurt a 
unui tratat privind încetarea totală și ge
nerală a experiențelor cu arma nucleară ;

urgentarea elaborării unei convenții in
ternaționale privind interzicerea și lichi
darea armei chimice ;

trecerea la elaborarea unei convenții pri
vind interzicerea armei cu neutroni ;

începerea neintirziată a negocierilor cu 
privire la interzicerea amplasării în spa
țiul cosmic a oricăror arme ;

convenirea urgentă a Convenției interna
ționale privind interzicerea armei radiolo- 
gice ;

urgentarea soluționării problemei întăririi 
garanțiilor de securitate pentru statele 
nenucleare.'

Acordînd în continuare o mare importan
tă prevenirii proliferării armelor nucleare, 
participanții la consfătuire salută creș
terea in ultima vreme a numărului de state 
care au aderat la Tratatul de neproliferare 
a armelor nucleare și își exprimă speranța 
că și alte țări, care încă nu au aderat la 
tratat, vor face aceasta intr-un viitor apro
piat. Ei se pronunță pentru realizarea unei 
înțelegeri internaționale privind neampla- 
sarea armei nucleare în țările în care a- 
ceastă armă nu există în prezent, iar în 
țările în care ea este amplasată să se re
nunțe la acumulări suplimentare.

După părerea lor, elaborarea de măsuri 
care să asigure dezvoltarea în condiții de 
securitate a energeticii nucleare, să nu per
mită atacarea obiectivelor nucleare pașni
ce, indiferent de mijloacele folosite, ar fi 
de natură să ducă la întărirea securității 
generale și totodată la extinderea cooperă
rii internaționale în utilizarea pașnică a 
energiei nucleare.

Avind în vedere perfecționarea continuă 
și puterea crescîndă a armelor convențio
nale, este necesar să se depună noi efor
turi pentru reducerea substanțială a nive
lului actual al acestor arme și al forțelor 
armate, atit la scară globală, cît și în dife
rite zone, și să aibă loc în acest scop ne
gocieri corespunzătoare. Ar trebui, de ase
menea, să se reia negocierile privind limi
tarea vînzării și livrărilor de arme conven
ționale.

Ținînd seama de creșterea rolului flo
telor militare, participanții la consfătuire 
se pronunță pentru inițierea de negocieri 
privind limitarea activităților navale mili
tare, limitarea și reducerea armamentelor

POLITICA A STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
în domeniul naval, extinderea măsurilor de 
încredere asupra spațiilor maritime și 
oceanice. Ei se pronunță pentru retragerea 
din Marea Mediterană a navelor purtătoa
re de arme nucleare, pentru renunțarea la 
amplasarea armelor nucleare pe teritoriul 
țărilor mediteraneene nenucleare.

Participanții la consfătuire își reafirmă, 
de asemenea,, poziția constantă privind ne
cesitatea de a se depune noi eforturi pe 
plan internațional pentru lichidarea baze
lor militare străine și retragerea trupelor 
de pe teritorii străine.

Statele reprezentate la consfătuire por
nesc de la premisa că toate acordurile in 
domeniul reducerii armamentelor și for
țelor armate trebuie să prevadă măsuri 
corespunzătoare de control asupra înde
plinirii lor, inclusiv, atunci cînd este ne
cesar, proceduri internaționale.

Avind in vedere că intensificarea cursei 
înarmărilor este legată direct de creșterea 
cheltuielilor militare, participanții la con
sfătuire cheamă țările N.A.T.O. la înche
ierea în mod practic a unui acord privind 
oprirea creșterii bugetelor militare și re
ducerea lor ulterioară, în procente sau în 
expresie absolută. Acordul în această, pro
blemă va trebui, desigur, să cuprindă toate 
statele care dispun de un puternic poten
țial militar. Fondurile eliberate în urma 
reducerii cheltuielilor militare ar urma să 
fie folosite în scopul dezvoltării economice 
și sociale, inclusiv pentru sprijinirea în 
acest sens a țărilor în curs de dezvoltare.

Participanții la consfătuire reamintesc 
că rămîn în vigoare propunerile făcute in 
comun sau individual de guvernele lor cu 
privire la reducerea substanțială a chel
tuielilor militare. Ei propun să se înceapă 
în cel mai scurt timp tratative directe în
tre statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre ale N.A.T.O.

în lumina situației create, reprezentanții 
la cel mai înalt nivel ai statelor care au 
adoptat prezenta Declarație politică decla
ră : in prezent, pentru popoare nu există o 
problemă mai importantă ca menținerea 
păcii și încetarea cursei înarmărilor. Solu
ționarea ei este o datorie a tuturor guver
nelor, a tuturor oamenilor de stat care de
finesc politica țărilor lor.

III
Problema cea mai importantă a înlătu

rării pericolului de război, a consolidării 
păcii generale este întărirea securității în 
Europa. Aceasta decurge înainte de toate 
din faptul că pe continentul european s-au 
acumulat cantități uriașe de arme atît nu
cleare, cît și convenționale și că aici se află 
față în față, în mod nemijlocit, forțele ar
mate ale celor două alianțe militare.

Totodată, prin eforturile unite ale state
lor, în Europa s-a creat fundamentul unei 
dezvoltări continue a unor relații de bună 
vecinătate și cooperare între ele, de res
pect reciproc și încredere. Toate statele 
europene s-au convins din proprie expe
riență de avantajele pe care le prezintă 
destinderea. Menținerea și continuarea 
procesului destinderii corespund interese
lor tuturor acestor state.

în acest sens, participanții la consfătui
re evidențiază importanța pe care o are 
respectarea strictă a tratatelor și acor
durilor care definesc realitățile teritorial- 
politice ale Europei de azi. Ei subliniază 
în mod deosebit importanța principiilor și 
prevederilor Actului final de la Helsinki, 
elaborate în comun și convenite minuțios, 
care trebuie să fie respectate cu strictețe 
și aplicate consecvent în viață.

Analizind situația creată în prezent în 
Europa, participanții la consfătuire au atras 
atenția asupra pericolului deosebit de se
rios pe care îl reprezintă pentru popoarele 
europene intenția blocului N.A.T.O. de a 
înfăptui în practică hotărîrea privind am
plasarea pe teritoriul unor țări din Europa 
occidentală a noilor rachete americane cu 
rază medie de acțiune, reafirmată în de
cembrie 1982. Realizarea acestei hotărîri 
va duce inevitabil la reducerea încrederii 
și înrăutățirea situației pe continentul eu
ropean.

în ceea ce le privește, statele reprezenta
te la consfătuire consideră că sarcina-cheie 
este de a nu permite desfășurarea în Eu
ropa a unui nou ciclu al cursei înarmă
rilor nucleare, de a obține reducerea și li
mitarea lor. Aceasta este important pen
tru întărirea securității în Europa, pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor interstatale 
pe continent și însănătoșirea întregii si
tuații internaționale.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră că cea mai bună rezol
vare ar constitui-o eliberarea totală a Eu
ropei de armele nucleare atît cu rază medie 
de acțiune, cît și tactice. Ele consideră că, 
dacă în prezent nu se poate ajunge la o 
adevărată „opțiune zero", ar fi bine să se 
meargă pe calea reducerii radicale a mij
loacelor nucleare cu rază medie de acțiu
ne în Europa, pe baza principiului egali
tății și securității egale. In această pri
vință prezintă o importanță deosebită ne
gocierile sovieto-americane referitoare la 
limitarea armelor nucleare în Europa. La 
consfătuire s-a luat notă, de contribuția a- 
dusă de Uniunea Sovietică prin propune
rile sale date publicității la Moscova, la 21 
decembrie 1982.

Aceste negocieri se desfășoară însă în 
condițiile în care țările N.A.T.O. declară că 
intenționează să treacă, chiar de la sfîrșitul 
anului .1983, la amplasarea în Europa occi
dentală a noilor rachete americane cu rază 
medie de acțiune, dacă pînă atunci la 
negocieri nu se va ajunge la o înțelegere, 
în cazul unei asemenea abordări, care 
echivalează cu stabilirea unui termen arti
ficial de încheiere a negocierilor, este 
suficient ca adepții ei să tergiverseze în 
continuare negocierile pentru ca apoi, 
referindu-se la lipsa unui acord, să înceapă 
desfășurarea practică a rachetelor ameri
cane.

Participanții la consfătuire consideră că 
este imperios necesar ca negocierile pri
vind limitarea armelor nucleare în Europa 
să se ducă într-un spirit constructiv și să 
se depună toate eforturile pentru a se 
ajunge cît mai urgent la înțelegeri concrete. 
Pentru încheierea cu succes a negocierilor 
este necesar să nu se întreprindă acțiuni 
care ar putea să le complice, ci, dimpo
trivă, să se adopte măsuri de natură să 
contribuie la crearea unei atmosfere favo
rabile pentru realizarea de progrese la 
aceste negocieri.

Avînd în vedere importanta vitală pe 
care o au pentru popoarele europene redu
cerea și limitarea armelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, participanții 
la consfătuire își exprimă speranța că toate 
statele europene vor acționa pentru reali
zarea de progrese la negocierile sovieto- 
americane în această problemă și pentru 
încheierea lor cu succes.

Participanții la consfătuire se pronunță 
pentru eliberarea Europei de o asemenea 
armă de distrugere în masă cum este arma 
chimică. Statele lor sînt gata să examineze 
împreună cu alte state interesate toate 
căile și mijloacele posibile, menite să ducă 
la realizarea acestui obiectiv și să treacă 
la negocieri corespunzătoare.

Protfunțindu-se ferm pentru reducerea 
radicală a arsenalelor nucleare pe pămîntul 
european, pentru eliberarea Europei de 
arma chimică, statele reprezentate la con
sfătuire relevă, de asemenea, pericolul .pe 
care îl reprezintă pentru pacea în Europa 
concentrarea pe continent a unei mari 
cantități de arme convenționale. Acest 
pericol va deveni și mai mare în cazul 
înfăptuirii planurilor de acumulare în 
Europa occidentală a noi tipuri moderne de 
asemenea arme, ceea ce va duce la o 
accelerare și mai mare a cursei înarmărilor.

Ele se pronunță din nou pentru redu
cerea forțelor armate și armamentelor în 
Europa centrală și consideră deosebit de 
necesar să se realizeze progrese la nego

cierile de la Viena, care durează de multi 
ani. După părerea participanților la con
sfătuire, există toate premisele pentru a 
se realiza o înțelegere la negocierile de la 
Viena cît mai curînd, în decursul a nu mai 
mult de 1—2 ani, și este necesar sâ . se 
facă acest lucru. în ceea ce le privește, 
ele vor acționa pentru realizarea acestui 
obiectiv.

în acest context, participanții la consfă
tuire s-au pronunțat pentru realizarea de 
către Uniunea Sovietică și S.U.A. a unei 
măsuri efective de reducere a forțelor ar
mate și armamentelor în Europa centrală, 
pe baza exemplului reciproc. Pentru trans
punerea în viață a acestei măsuri s-ar 
putea recurge la folosirea de observatori 
ai celor două părți. După încheierea aces
teia, nivelul forțelor armate și armamen
telor participanților direcți la negocierile 
de la Viena ar urma să fie înghețat de o 
parte și de alta pînă cînd la negocieri se 
va realiza un acord. Participanții la con
sfătuire au in vedere ca, după prima 
reducere reciprocă a forțelor armate și 
armamentelor în Europa centrală, să se 
continue aceste negocieri și să se treacă 
grabnic la o nouă reducere mai substan
țială.

Statele participante la consfătuire se 
pronunță în favoarea propunerilor privind 
crearea de zone libere de arme nucleare 
în nordul Europei, în Balcani și în alte 
regiuni ale continentului, pentru transfor
marea Mării Mediterane într-o zonă a păcii 
și colaborării. Ei se pronunță pentru ne
gocieri corespunzătoare în aceste probleme.

Situația existentă în Europa reclamă, 
mai mult ca oricind, unirea eforturilor sta
telor în scopul promovării consecvente - a 
politicii de destindere, pace și dezarmare. 
De aceea, continuarea și adîncirea procesu
lui multilateral inițiat de Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa do- 
bîndesc o semnificație deosebită.

Pornind de la aceasta, statele reprezen
tate la consfătuire se pronunță pentru 
încheierea cu rezultate a reuniunii de la 
Madrid a reprezentanților statelor partici
pante la conferința general-europeană prin 
adoptarea unui document final de sub
stanță și echilibrat.

Ele acordă un loc deosebit realizării la 
reuniunea de la Madrid a înțelegerii pri
vind convocarea unei conferințe pentru 
măsuri de întărire a încrederii și securității 
și dezarmare în Europa, menită să aducă o 
contribuție însemnată la reducerea con
fruntării militare, a neîncrederii, la solu
ționarea problemei reducerii forțelor ar
mate și armamentelor în această zonă a 
lumii.

Ele consideră deosebit de important ca 
reuniunea de la Madrid să reafirme hotă- 
rirea statelor participante de a respecta și 
aplica principiile relațiilor între state 
adoptate la Helsinki, să definească, în spi
ritul și litera Actului final, măsuri de dez
voltare a colaborării în domeniile politic, 
economic, umanitar și în alte domenii, să 
asigure continuitatea procesului general- 
european și a cadrului său organizatoric, 
inclusiv stabilirea datei și locului următoa
rei reuniuni a reprezentanților statelor 
participante la conferința general-europea
nă. Ele își reafirmă poziția în sprijinul ți
nerii acestei reuniuni la București.

Succesul reuniunii de la Madrid ar răs
punde în egală măsură — din punct de ve
dere al prezentului și viitorului — intere
selor tuturor statelor participante la con
ferința general-europeană. De aceea reu
niunea nu poate să adopte decit hotărîri 
care să fie întemeiate pe aceste realități 
și care să fie acceptabile tuturor.

Participanții la consfătuire declară că 
statele lor vor contribui,.ca șl pînă acum, 
prin toate mijloacele, Ia încheierea cît mai 
grabnică a procesului de convenire la 
reuniunea de la Madrid a documentului său 
final. Ei așteaptă de la ceilalți participanți 
la reuniune aceeași atitudine constructivă.

Statele reprezentate la consfătuire sînt 
dispuse să dezvolte relații reciproc avan
tajoase cu toate statefe din Europa. în 
acest sens, ele se pronunță pentru :

menținerea și adîncirea dialogului politic 
și a consultărilor la toate niveluri
le,. pentru un dialog politic cît mai larg 
posibil. Astfel, se are în vedere dezvoltarea 
contactelor pe bază bilaterală și multilate
rală pe linia parlamentelor, partidelor po
litice, sindicatelor, organizațiilor de tine
ret, de femei și a altor organizații, în in
teresul păcii și securității în Europa ;

extinderea pe toate căile a colaborării în 
domeniile comerțului, industriei, agricultu
rii, științei și tehnicii, fără nici o discrimi
nare, pentru măsuri de întărire a încrede
rii în relațiile economice. Aici se deschide 
într-adevăr un cimp larg de conlucrare, pe 
baza egalității și avantajului reciproc ; )

îmbogățirea spirituală reciprocă a po
poarelor din Europa, schimbul de valori 
artistice, difuzarea de informații veridice 
și corecte, cultivarea sentimentelor de înțe
legere și respect reciproc.

Statele reprezentate la consfătuire împăr
tășesc poziția Republicii Populare Polone 
că orice încercare de amestec din afară în 
problemele care sînt de competența sa ex
clusivă contravine normelor unanim recu
noscute ale relațiilor internaționale și va 
primi și în viitor ț> ripostă fermă. Ele con
damnă cu hotărîre „sancțiunile" aplicate 
de S.U.A. și unele țări occidentale împo
triva Poloniei. Treburile interne ale Polo
niei vor fi, ca și pînă acum, rezolvate nu
mai de către Polonia. Polonia socialistă 
poate întotdeauna să conteze pe sprijinul 
moral, politic și economic al țărilor socia
liste frățești.

în Europa, unde de mai multe decenii 
coexistă state cu orînduiri sociale diferite, 
numai politica de coexistență pașnică poate 
fi viabilă.

IV
în cadrul schimbului de vederi cu privire 

la alte probleme internaționale, delegațiile 
Republicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste au subliniat că însănă
toșirea situației în lume depinde într-o 
măsură însemnată de lichidarea focarelor 
existente și preîntimpinarea apariției unor 
noi focare de conflicte militare in Asia, 
Africa, America Latină și alte zone..

Pentru Republica Populară Bulgaria,
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă,
GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Pentru Republica Democrată Germană, 
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Pentru Republica Populară Polonă,
WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Nu există probleme, mondiale sau regio
nale, care să nu-și poată găsi o soluționare 
justă prin mijloace pașnice. Principalul 
constă in aceea ca toți să recunoască in 
fapt dreptul legitim al popoarelor din toate 
țările de a-și rezolva singure, fără amestec 
din afară, problemele lor interne și de a 
participa pe bază de egalitate la viața in
ternațională ; ca toți să respecte indepen
dența, integritatea teritorială și inviolabili
tatea granițelor statelor, principiul renun
țării la folosirea forței sau amenințării cu 
forța ; ca nici o putere să nu încerce să 
promoveze o politică de hegemonie, de 
instaurare de sfere de interese sau sfere 
de influență.

După convingerea participanților la 
consfătuire, pentru înlăturarea cauzelor 
multor conflicte sînt necesare lichidarea 
definitivă a tuturor rămășițelor colonialis
mului și rasismului, renunțarea la politica 
neocolonialistă, de dominație și exploatare 
a altor popoare. Aceasta este confirmată 
cu toată claritatea de situația periculoasă 
din sudul Africii, unde Namibia, ilegal 
ocupată de rasiștii din R.S.A., servește 
drept bază pentru agresiuni împotriva țări
lor africane vecine. O nouă dovadă a re
prezentat-o conflictul armat din Atlanticul 
de sud, din primăvara anului 1982.

Pericolul transformării conflictelor locale 
într-o conflagrație mondială este într-o 
mare măsură legat de încercările de atra
gere directă sau indirectă a statelor din 
Asia, Africa, America Latină și Oceania la 
alianțe poiitico-militare, de extindere asu
pra lor a sferei de acțiune a blocurilor. 
Confirmînd că statele participante la Tra
tatul de la Varșovia nu au intenția să ex
tindă sfera de acțiune a alianței lor, parti
cipanții la consfătuire cheamă și statele 
membre ale N.A.T.O. să renunțe la extin
derea zonei de acțiune a blocului lor asu
pra oricărei regiuni din lume, îndeosebi 
asupra Golfului Persic.

O contribuție crescîndă la lichidarea și 
preîntimpinarea situațiilor de criză aduce 
mișcarea de nealiniere, ale cărei acțiuni 
concrete în această direcție merită aprecie
re și sprijin din partea tuturor statelor. Un 
rol pozitiv în acest sens sînt chemate să-l 
joace asemenea organizații regionale, cum 
sînt Organizația Unității Africane, Liga 
țărilor arabe.

O cale de perspectivă pentru înlăturarea 
încordării din diferite zone ale Asiei, Afri
cii, Americii Latine este deschisă, după 
părerea participanților la consfătuire, de 
inițiativele statelor din aceste zone, îndrep
tate spre stabilirea și dezvoltarea de rela
ții de bună vecinătate, crearea de zone ale 
păcii și colaborării. Deosebit de actuală 
este propunerea de transformare a Ocea
nului Indian într-o zonă de pace. Un rol 
important ar avea reluarea și încheierea cu 
succes a negocierilor sovieto-americane 
privind limitarea și reducerea ulterioară a 
activităților militare în Oceanul Indian. 
Este necesar să se acționeze pentru solu
ționarea pe cale politică a problemelor 
existente în bazinul Caraibilor și în Asia 
de sud-est, pentru întărirea păcii în Asia 
și în zona Oceanului Pacific.

Statele reprezentate la consfătuire acor
dă o importanță deosebită rezolvării chiui 
mai prelungit și periculos conflict — con
flictul din Orientul Mijlociu. Ele condam
nă cu asprime invazia Israelului în Liban, 
agresiunea israeliană împotriva popoarelor 
palestinian și libanez, masacrarea sălbatică 
a populației civile din Beirutul de vest. în 
înfăptuirea acțiunilor sale agresive. Israe
lul a fost încurajat de cei care i-au acordat 
ajutor și sprijin din afară.

Participanții la consfătuire cer retragerea 
neintirziată și totală a trupelor israeliene 
din Liban, asigurarea independenței, suve
ranității, unității șl integrității teritoriale a 
acestei țări.

Ei au o atitudine pozitivă față de prin
cipiile privind reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu, formulate de către oon- 
ferința șefilor de state și guverne arabe de 
la Fes, și își exprimă convingerea că o re
glementare globală în Orientul Mijlociu 
trebuie să prevadă : retragerea totală a tru
pelor israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate după 1967, inclusiv din partea ră
săriteană a Ierusalimului ; recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului arab al 
Palestinei, inclusiv dreptul său la crearea 
unui stat independent propriu ; asigurarea 
dreptului tuturor statelor din această zonă 
la existență și dezvoltare independentă și 
în condiții de securitate ; încetarea stării 
de război și instaurarea păcii între statele 
arabe și Israel ; elaborarea și adoptarea de 
garanții internaționale privind reglementa
rea pașnică.

Pentru rezolvarea acestor obiective este 
necesar să se convoace o conferință inter
națională, cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca singurul reprezen
tant legitim al poporului arab palestinian. 
Un rol important în această privință poate 
și trebuie să-1 joace Organizația Națiunilor 
Unite.

Statele reprezentate la consfătuire se 
pronunță pentru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak și reglementarea problemelor 
litigioase dintre cele două țări pe calea tra
tativelor ; pentru soluționarea conflictului 
din Cornul Africii, precum și a celorlalte 
divergențe din Africa pe baza respectării 
reciproce a independenței și integrității te
ritoriale ; pentru rezolvarea prin mijloace 
pașnice a situațiilor conflictuale din Ame
rica Centrală și America de Sud.

Trebuie să înceteze politica amenințări
lor și provocărilor permanente la adresa 
Cubei și a Nicaraguei, să se pună capăt tu
turor încercărilor de amestec în treburile 
lor interne.

Participanții la consfătuire apreciază 
pozitiv începerea tratativelor între Afga
nistan și Pakistan prin intermediul repre
zentantului personal al secretarului ge
neral al O.N.U.

Unul dintre factorii fundamentali ai sta
bilității economice și însănătoșirii climatu
lui politic internațional este lichidarea 
subdezvoltării, reducerea treptată a deca
lajelor în dezvoltarea economică, asigura
rea condițiilor creșterii,armonioase a rela
țiilor în domeniile economic, științific și 
tehnic. în legătură cu aceasta, participanții 
la consfătuire își reafirmă poziția în favoa
rea restructurării relațiilor economice in
ternaționale pe o bază echitabilă și (lemo- 
cfatică, instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, asigurării suveranită
ții depline a țărilor din Asia, Africa. Ameț- 
rica Latină, Oceania asupra resurselor lor 
naturale. Ei se pronunță pentru începerea 

urgentă a negocierilor globale privind cele 
mai' importante probleme economice, în 
conformitate cu hotărîrile O.N.U.

Statele participante la consfătuire se pro
nunță pentru creșterea în viața internațio
nală a rolului Organizației Națiunilor Unite 
ca for important pentru conjugarea efor
turilor statelor în scopul întăririi păcii și 
securității internaționale, menit să contri
buie la rezolvarea problemelor esențiale cu 
care se confruntă omenirea.

Participanții la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ consideră necesar să-și 
exprime încă o dată convingerea că menți
nerea păcii generale este în timpurile 
noastre strîns legată de repunoașterea ega
lității tuturor popoarelor și statelor. O 
lume stabilă poate fi numai o lume 
dreaptă, în care fiecare stat recunoaște și 
respectă drepturile și interesele legitime ale 
tuturor celorlalte state.

V
Reducerea pericolului de război nu este 

posibilă fără crearea unui climat de încre
dere în relațiile dintre state. Pentru aceas
ta este necesar ca — odată cu dezvoltarea 
dialogului politic, adoptarea de măsuri 
corespunzătoare în domeniile economic și 
militar — să se difuzeze informații veri
dice, să se renunțe la pretențiile de mare 
putere, la propaganda rasistă, șovinistă și 
de exclusivism național, la încercările de 
a da lecții altor popoare cum să-și organi
zeze viața, la apologia forței, la ațîțarea 
psihozei de război.

Statele participante la consfătuire con
sideră că respectarea consecventă a prin
cipiilor și prevederilor Actului final de la 
Helsinki, referitoare la colaborarea în do
meniul informațiilor, în interesul întăririi 
păcii și înțelegerii intre popoare prezintă o 
importanță principială și subliniază actua
litatea Declarației UNESCO în aceste pro
bleme, adoptată în 1978. Ele condamnă cu 
hotărîre folosirea unor asemenea mijloace 
puternice de influențare a conștiinței oa
menilor și de formare a opiniei publice, cum 
sînt presa, radioul și televiziunea, pentru 
difuzarea de știri tendențioase sau direct 
calomnioase, care prezintă într-o lumină 
deformată situația dintr-o țară sau alta și 
politica acestora, care seamănă discordie și 
învrăjbire. Nici un stat nu trebuie să per
mită ca de pe teritoriul său să se ducă 
asemenea activități subversive.

Speculînd problemele drepturilor omului, 
cercurile reacționare, imperialiste caută ca 
pe această cale să-și mascheze disprețul 
față de drepturile elementare ale oamenilor 
muncii și interesele vitale ale popoarelor, 
în ultimul timp, aceste cercuri au pornit 
o campanie largă împotriva țărilor socia
liste, a mișcărilor de eliberare națională și 
a altor mișcări progresiste, cu scopul de 
a justifica politica confruntării și a cursei 
înarmărilor, încălcării independenței dife
ritelor state, amestecului în treburile lor 
interne, complicării condițiilor dezvoltării 
lor economice, opoziției față de procesul 
destinderii. Această politică vine în con
tradicție cu drepturile legitime unanim re
cunoscute ale tuturor oamenilor și popoare
lor, și în primul rînd cu dreptul lor la 
viață.

învățămintele istoriei arată că anticomu
nismul a fost întotdeauna o parte compo
nentă a ofensivei împotriva libertăților de
mocratice și drepturilor popoarelor, a po
liticii de agresiune și război. încercările de 
a organiza o nouă campanie anticomunistă 
duc la accentuarea încordării internaționa
le, cara periclitează interesele tuturor 
țărilor.

Nimeni nu va reuși să submineze orîn- 
duirea socialistă prin dezinformare și ca-' 
lomnii. Socialismul a obținut realizări re
marcabile în economie și cultură, în afir
marea egalității și prieteniei între națiuni, 
în crearea de condiții favorabile înfloririi 
personalității umane, asigură participarea 
maselor largi populare la conducerea țării, 
dezvoltarea continuă a democrației.

Una din cele mai mari realizări ale so
cialismului este formarea unui nou tip de 
relații internaționale, bazat pe colaborarea 
liberă și in condiții de egalitate, pe solida
ritatea internațională a statelor socialiste 
suverane. Exprimînd voința partidelor co
muniste și a popoarelor lor, participanții 
la consfătuire reafirmă hotărîrea lor de a 
întări în continuare coeziunea țărilor so
cialiste, de a dezvolta și adinei colaborarea 
politică, economică și culturală, de a uni 
eforturile în lupta pentru pace și progres.

Ei au subliniat necesitatea lărgirii cola
borării și cooperării economice și tehnico- 
științifice, în prezent și pe termen lung, 
între țările socialiste, în cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, în scopul 
sprijinirii dezvoltării economice și sociale 
a fiecărei țări, soluționării problemelor 
economice ce pot apărea și înfăptuirii pro
gramelor de construcție socialistă și comu
nistă, de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al popoarelor lor. Aceasta 
va constitui o contribuție importantă la 
conlucrarea dintre țările socialiste în do
meniul economic.

Statele participante la consfătuire subli
niază că fiecare popor are dreptul suveran 
de a hotărî, fără nici un amestec din afară, 
asupra modului său de viață, a orînduirii 
pe care dorește să și-o făurească, precum 
și dreptul legitim de a-și apăra opțiunea.

Conștiente de răspunderea pe care o au 
față de cauza păcii și securității interna
ționale, țările socialiste delimitează cu 
strictețe în politica lor problemele ideolo
gice de problemele relațiilor dintre state, 
își construiesc relațiile cu țările capitaliste 
pe baza principiilor coexistenței pașnice, se 
pronunță cu consecvență pentru o colabo
rare largă cu țările în curs de dezvoltare. 
Colaborarea între state, indiferent de sis
temul lor social, corespunde intereselor tu
turor popoarelor, cerinței vitale de întărire 
a păcii generale.

VI
Cu toată complexitatea problemelor in

ternaționale actuale, perspectiva dezvoltării 
situației în Europa și în lume depinde 
foarte mult de măsura în care se va reuși 
să se înlăture neîncrederea, să se reducă 
nivelul confruntării între cele două mari 
alianțe poiitico-militare — Tratatul de la 
Varșovia și N.A.T.O. — care dispun de o 
mare putere militară, în special în dome
niul armelor nucleare. O ciocnire armată 
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între ele ar avea consecințe nefaste pentru 
toate popoarele.

Statele participante la Tratatul de la Var
șovia s-au pronunțat cu mult timp în urmă 
pentru dizolvarea celor două alianțe și — 
ca un prim pas — pentru lichidarea orga
nizațiilor lor. militare. Această propunere 
rămîne in vigoare și ele subliniază că sînt 
gata să înceapă negocieri cu statele parti
cipante la N.A.T.O. pentru a se ajunge la 
un acord corespunzător, pentru început 
privind problema reducerii reciproce a ac
tivităților militare.

Actuala situație gravă din Europa nu 
permite însă să se mai aștepte. Este nece
sar sâ se adopte fără întîrziere măsuri care 
să ducă încă de pe acum la reducerea neîn
crederii între statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele membre ale 
N.A.T.O. și să reducă teama de posibilita
tea unei agresiuni.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia nu tind spre supremație militară 
asupra statelor membre ale N.A.T.O. și nu 
au intenția de a săvîrși un atac împotriva 
lor sau împotriva oricărei alte țări din 
Europa sau din afara acesteia. Statele- 
membre ale N.A.T.O. declară, de aseme
nea, că nu au intenții agresive. în aceste 
condiții nu ar trebui să existe motive care 
să împiedice asumarea de către statele 
celor două alianțe a unor angajamente 
reciproce corespunzătoare, cu caracter ju
ridic internațional. în contextul situației 
internaționale, aceasta ar exercita o înrîu- 
rire extrem de favorabilă asupra întregii 
evoluții a evenimentelor internaționale.

Pornind de la aceste considerente, sta
tele participante la Tratatul de la Varșovia, 
prin reprezentanții lor , la cel mai înalt 
nivel, se adresează statelor participante la 
Tratatul Atlanticului de Nord cu propune
rea de a încheia un tratat cu privire la 
nefolosîrea reciprocă a forței militare și 
menținerea de relații pașnice.

Esența tratatului ar putea fi angajamen
tul reciproc al statelor membre ale celor 
două alianțe de a nu folosi primele, unul 
împotriva celuilalt, nici arme nucleare și 
nici convenționale și, prin urmare, de a 
nu folosi primele, unul împotriva celuilalt, 
forța militară în general. Acest angaja
ment s-ar extinde asupra teritoriilor tu
turor statelor participante la tratat, precum 
și asupra personalului lor militar și civil, 
asupra navelor maritime, aeriene și cos
mice și altor obiective ce le aparțin, ori
unde s-ar afla ele.

Apare oportun ca în tratat să se prevadă 
un angajament similar referitor la nefolo- 
sirea forței de către statele participante la 
cele două alianțș împotriva țărilor terțe, 
fie că se află in relații de alianță bilate
rală cu ele, fie că sînt nealiniate sau 
neutre.

O parte esențială a tratatului ar putea fi 
angajamentul statelor participante la cele 
două alianțe de a nu amenința securitatea 
comunicațiilor internaționale maritime, ae
riene și cosmice, care trec prin spațiile 
asupra cărora nu se extinde jurisdicția 
națională a vreunui stat.

Este de dorit ca în tratat angajamentul 
privind nefolosirea forței militare să fie 
completat cu angajamentul de a purta, 
într-un spirit de bună credință, negocieri 
cu privire la măsuri eficiente de încetare a 
cursei înarmărilor, limitare și reducere a 
armamentelor și de dezarmare sau de a 
contribui prin alte mijloace accesibile la 
succesul unor asemenea negocieri, în vede
rea obținerii unor rezultate practice în 
cadrul acestora.

în același sens ar putea fi avut în ve-ț 
dere angajamentul de a examina în comun 
măsuri practice de prevenire a pericolului 
unui atac prin surprindere, precum și de ă 
contribui la dezvoltarea schimburilor re
ciproce de delegații militare, vizite de nave 
militare și subunități de aviație.

Este important ca în tratat angajamentul 
privind nefolosirea forței militare să fie 
legat și de prevederi referitoare la întă
rirea Organizației Națiunilor Unite ca 
organism universal de securitate colectivă. 
In acest context ar fi necesar ca în tratat 
să se exprime dorința de conlucrare în 
vederea creșterii eficienței O.N.U. în înde
plinirea, în conformitate cu Carta, a atri
buțiilor privind reglementarea pașnică a 
litigiilor și a situațiilor conflictuale interna
ționale. reprimarea actelor de agresiune, 
eliminarea pericolelor la adresa păcii și 
securității internaționale.

Tratatul dintre statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și statele partici
pante la Tratatul Atlanticului de Nord cu 
privire la nefolosirea reciprocă a forței 
militare și menținerea de relații pașnice 
nu ar limita, desigur, dreptul inalienabil al 
părților la tratat la autoapărare indivi
duală sau colectivă, în conformitate cu 
articolul 51 din Carta O.N.U. în același 
timp, el ar elibera pe membrii ambelor 
alianțe de teama că obligațiile de alianță, 
care acționează în cadrul fiecăreia dintre 
ele, ar putea fi folosite în scopuri agresive 
împotriva statelor participante la cealaltă 
alianță și că, în consecință, aceste obligații 
creează pericole la adresa securității lor.

Cu toate că se propune ca Tratatul pri
vind nefolosirea reciprocă a forței militare 
și menținerea de relații pașnice să fie 
încheiat între statele celor două alianțe 
poiitico-militare, alte state europene inte
resate ar avea dreptul de a participa la 
elaborarea și semnarea lui.

Tratatul ar fi de la bun început deschis 
aderării, în calitate de participanți cu 
drepturi egale, tuturor celorlalte state din 
lume care ar dori să adere.

Participanții la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ sînt convinși că înche
ierea unui asemenea tratat ar contribui la 
depășirea diviziunii Europei în grupări 
militare opuse, ar răspunde dorinței popoa
relor de a trăi în pace și securitate. Ei 
cheamă statele membre ale Alianței Nord- 
Atlantice să acorde toată atenția acestei 
noi inițiative și să dea un răspuns con
structiv.

★
Prezentind în această Declarație politică 

opiniile lor cu privire la căile și mijloacele 
de întărire, a păcii, de menținere și adîn- 
cire a destinderii internaționale în condi
țiile actuale, statele participante la Tratatul 
de la Varșovia declară că sînt gata pentru 
dialog și colaborare cu toți aceia care tind 
spre realizarea acestui măreț scop.
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OMAGIU - pictură de Corneliu lonescu

VIAȚĂ DĂRUITĂ ȚĂRII
Sînt multe și-ncărcate de emoții 
Momentele ce viața o măsoară 
Dar dintre toate, mai presus de toate, 
Sînt cele scrise-n dragostea de țară.
Sînt multe faptele ce pot să poarte 
O viață spre-mpliniri și demnitate, 
Dar dintre toate, mai presus de toate, 
Sînt cele țării cu iubire date.
Azi, cînd un an se-ngemănează-n altul 
O viață demnă înălțînd-o steag,
O viață dăruită țarii sacre, 
Poporului, visînd în liber veac,
Azi, cînd alese amintiri rostesc 
O viață ce-a crezut în idealul 
Partidului, și l-a slujit eroic
Ca liberi să ne fie munții, cîmpul, dealul, 
Azi, cînd din visul larg al tinereții, 
Din comunista vrere de mai bine
S-a ctitorit o țară-a demnității 
Socialistul timp să ni-l lumine

Și cînd la temelia-acestor fapte, 
Cu viața, și cu lupta, și cu gîndul 
S-a ctitorit, prin timp, ca să ne fie 
Mai mîndru și mai roditor pămîntul,
Ca să rodească munca însutit 
Și să se nască-n marile retorte 
Din gîndul viu, mirifice soluții 
Sporindu-i țării noile recolte,
Cînd avuția patriei cuprinde 
Acestea toate-n necuprinsul ei, 
Da, merită să știi că îți trăiești 
Timpul sub steagul unor mari idei I 
...Sînt multe faptele ce pot să poarte 
O viață spre-mpliniri și demnitate, 
Dar dintre toate, mai presus de toate, 
Sînt cele țării cu iubire date.
Pentru lumina faptei unei vieți, 
Trăită-n eroism și demnitate 
Aduce țara 'nalta ei urare, 
Urarea de ani mulți și sănătate I

Nicolae DRAGOȘ

0 FLOARE RARĂ-N LUME
_ Intr-o emoționantă scrisoare adresată tovarășei ELENA CEAUȘESCU, veteranul 

de război Nicolae Chivu, din Craiova, își însoțește versurile pe care le publicăm alăturat 
de următoarele rînduri :

„La vîrsta mea de 72 ani, am fost deosebit de impresionat de noblețea savan
tului din Singapore, care a creat o floare, unică în lume, și căreia i-a dat numele 
dumneavoastră.

Vă rog să primiți aceste rînduri închinate dumneavoastră, în semn de stimă 
și respect ce vă port, alături de întregul nostru popor muncitor."

savanți fac bombe și vor război
, în lume,

Alții, rachete fulger, care să ne sugrume.
Unii savanți vor pace și trai bun pe Pămînt,
In timp ce alții vor să mergem în mormînt.

Unii

Sînt și savanți destoinici ce operează orbii 
Iar alții sînt viteji care ucid microbii.
Unii savanți doresc viață fericită, 
In timp ce alții vor s-o vadă nimicită.

Există însă un savant în lume, 
Ce a creat o floare fără nume,

O floare albă — cirus — ce n-a fost niciodată 
In țara Singapore, frumoasă și bogată.

Acestei flori, ce-i unică pe lume, 
Savantul i-a găsit un singur nume : 
Un nume de savant român, cîndva Petrescu, 
Și acestei flori i-a zis : Elena Ceaușescu I

Această floare rară, noi o iubim cu drag, 
Că poartă cu mîndrie al României steag. 
Vor trece ani și ani și multe vor pieri, 
Dar floarea României în veci va dăinui.

Nicolae CHIVU
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Contribuții de prestigiu la afirmarea științeiși tehnicii românești
Datorită politicii înțelepte de in

dustrializare socialistă a țării, des
chisă de Congresul al IX-lea al 
partidului, sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, chi
mia românească și-a cucerit un loc 
distinct, de prestigiu in ansamblul 
structurii economiei naționale. Ală
turi de celelalte ramuri ale indus
triei, chimia a înregistrat în ultimii 
18 ani o ascensiune fără precedent, 
o dezvoltare și modernizare necon
tenite.

Așa după cum o demonstrează 
practica mondială, dezvoltarea și 
modernizarea industriei chimice nu 
pot fi concepute decît strîns racor
date la ce e mai nou, mai bun, de 
înaltă calitate în acest domeniu. In 
epoca celei mai puternice revoluții 
tehnico-științifice progresul unei 
țări și cu atît mai mult a celor în 
curs de dezvoltare nu se poate reali
za fără însușirea celor mai avan
sate cuceriri ale cunoașterii umane. 
Toate acestea sînt pregnant confir
mate de concepția politică și reali
zările concrete din România. Iată de 
ce nu putem să nu legăm direct re
alitatea de astăzi a chimiei româ
nești de contribuția esențială, deci
sivă pe care și-a 
adus-o cerceta
rea științifică și 
tehnologică pro
prie, de aportul 
efectiv și eficient 
pe care oamenii 
de știință din 
patria noastră, 
școala de chimie 
românească în ansamblul ei l-au 
avut și îl au la soluționarea celor 
mai complexe probleme ale dezvol
tării ramurii.

în acest amplu proces cu adevărat 
revoluționar, cu un profund caracter 
patriotic, in care sînt angajați lu
crătorii de pe tărîmul științei și teh
nicii o contribuție remarcabilă, de 
o excepțională însemnătate revine 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, de a cărei labo
rioasă operă de cercetare științifica 
și prestigioasă activitate practică 
sînt strîns legate și marile înfăp
tuiri ale chimiei românești.

De la înființarea și organizarea sub 
conducerea directă a tovarășei Elena 
Ceaușescu a Institutului central de 
chimie, întreaga activitate în acest 
domeniu a fost concentrată asupra 
problemelor prioritare ale dezvoltării 
și modernizării industriei chimice, 
înalta competență și autoritate știin
țifică, concepția modernă a tovarășei 
academician doctor inginer _ Elena 
Ceaușescu au imprimat cercetării în 
chimie un nivel superior, cu un 
profund caracter novator, ceea ce a 
asigurat elaborarea unor procese 
tehnologice de înaltă tehnicitate, 
competitive pe plan mondial.

Aceasta a făcut posibil ca astăzi 
cea mai mare parte din producția 
industriei chimice să fie obținută in 
instalații realizate pe baza cercetă
rilor și proiectelor proprii, îndeosebi 
în domeniul cauciucurilor sintetice, 
materialelor plastice, îngrășăminte
lor, pesticidelor, medicamentelor, de- 
tergenților, coloranților — domenii « 
hotărîtoare pentru asigurarea pro
gresului material și tehnic în pro
ducția industrială și agricolă. Ca re
zultat al activității de cercetare și 
proiectare, peste 95 la sută din obiec
tivele de investiții realizate în cin
cinalul trecut au avut la bază teh
nologii de concepție proprie, urmind 
ca in perioada 1981—1985 această 
pondere să sporească.

Amintind aceste înfăptuiri, se cu
vine subliniată, în primul rînd, acti
vitatea multilaterală desfășurată de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, atit pe tărim so
cial-politic, cit și în domeniul crea
ției științifice, al dezvoltării chimiei 
în patria noastră. Desfășurîndu-și 
ani în șir activitatea concretă de 
cercetare într-una din cele mai di
namice ramuri ale științei — chimia, 
tovarășa Elena Ceaușescu, printr-o

Diamanta LAUDONIU 
directoarea întreprinderii 
de cercetare și producție 

de materiale semiconductoare 
București

muncă perseverentă, dublată de spi
rit analitic și creativitate, proprii 
unui eminent om de știință, a adus 
contribuții originale esențiale în do
meniul chimiei macromoleculare, în 
special în polimerizarea izoprenilor, 
stabilizarea cauciucului sintetic și 
copolimerizare, lucrările științifice 
elaborate — unanim apreciate și pe 
plan internațional, au astăzi valoare 
de referință în ramurile de vîrf ale 
chimiei moderne.

Cercetătorii, toți specialiștii care 
lucrează în domeniul cercetării știin
țifice și tehnologice sînt puternic 
angajați în marele efort constructiv 
pe care întregul nostru popor il de
pune pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a programe
lor adoptate de recenta Conferință 
Națională a partidului. Activitatea 
colectivelor din unitățile de _ cerce
tare, inginerie tehnologică, învăță- 
mînt trebuie să dea răspunsuri prac
tice la o serie de probleme esențiale 
ale dezvoltării economiei românești, 
între care creșterea bazei de mate
rii prime și energetice, valorificarea 
resurselor minerale autohtone, redu
cerea accentuată a consumurilor de 
materiale și energie, diminuarea 

importurilor sînt 
doar cîteva din 
domeniile prio
ritare, de mare 
actualitate. _

In această per
spectivă apare și 
mai relevantă 
concepția moder
nă a tovarășei

academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu asupra rolului și lo
cului omului de știință în socie
tatea românească. Ca prim viceprim- 
ministru al guvernului și președin
te al Consiliului Național de Știință 
și Tehnologie, eminent om politic, 
tovarășa Elena Ceaușescu, prin acti
vitatea sa neobosită, promovează 
știința și tehnologia românească în 
frontul înaintat al muncii întregului 
nostru popor pentru ridicarea țării 
pe noi trepte de progres și civili
zație.

Unității în care lucrez — între
prinderea de cercetare și producție 
de materiale semiconductoare din 
cadrul Institutului central de chimie, 
care reprezintă o noutate, atît ca or
ganizare, cit și ca domeniu — îi re
vin sarcini de o deosebită însemnă
tate în realizarea unor produse de 
mare importanță și valoare pentru 
industria electronică și microelectro
nică și alte domenii ale tehnicii a- 
vansate. Trebuie să menționez că 
inițierea și organizarea acestei uni
tăți de cercetare și producție s-au 
făcut sub directa coordonare a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, constituind o ex
presie concretă a capacității științei 
românești de a răspunde înaltelor 
exigențe ale revoluției tehnico-știin
țifice actuale.

Așa cum ne-am angajat în fața 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul recentei vizite făcute in unita
tea noastră împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, întregul colectiv a 
trecut la transpunerea în practică a 
indicației de a dezvolta activitatea de 
cercetare și producție industrială a 
materialelor ultrapure și semicon
ductoare pentru acoperirea integra
lă a nevoilor economiei cu aseme
nea produse și crearea unui excedent 
pentru export.

Pentru colectivul nostru de cerce
tători, asemenea tuturor oamenilor 
de știință din patria noastră, acest 
început de an, de mobilizare a for
țelor pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale dezvoltării patriei so
cialiste coincide în mod fericit cu 
aniversarea zilei de naștere a tovară
șei Elena Ceaușescu, oferindu-ne un 
minunat prilej de a-i adresa din 
adîncul inimii tradiționala urare „La 
mulți ani !“, noi succese în prodi
gioasa activitate științifică și social- 
politică dăruită progresului neîntre
rupt al României socialiste.

MODEL DE ABNEGAȚIE
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mulțumindu-i pentru eforturile pe 
pare le depune în calitate de pre
ședinte al Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea". 
Femeile urmăresc cu profundă emo
ție stăruința acestui comitet de a 
pune forța minții omenești in slujba 
păcii și progresului, de a-i determi
na pe oamenii de știință să foloseas
că puterea uriașă a atomului in li
chidarea înapoierii și inegalității in
tre națiuni, în construirea unei lumi 
în care să nu mai existe bombe și 
proiectile sau alte arme ucigătoare, a 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și prieteniei popoarelor. Fe
meile din țara noastră știu că un 
nou război ar primeidui însăși exis
tența vieții și civilizației pe Pămint. 
De aceea, ele prețuiesc, mai presus

de orice, activitatea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ca om de știință — mi
litant pentru pace și dezarmare.

Urmind exemplul minunat pe 
care ni-l oferă tovarășa Elena 
Ceaușescu, noi femeile din Româ
nia, avem datoria de a răspunde, 
prin fapte, chemării adresate între
gului popor, tuturor oamenilor 
muncii, de Conferința Națională, 
îndemnurilor adresate nouă de se
cretarul general al partidului — de 
a traduce exemplar în viață obiec
tivele Congresului al XII-lea in 
toate domeniile de activitate. Știm 
prea bine că progresul, bunăstarea, 
la care pe bună dreptate aspirăm, 
se obțin numai cu prețul muncii. 
Greutățile nu pot fi învinse decît 
prin efort unanim. Iar femeile — 
care reprezintă jumătate din popu-

Practica în producție 
a elevilor

• Experiențe și inițiative rodnice în folosirea 
eficientă a timpului de lucru • Măsuri pentru 
o conlucrare mai rodnică a școlilor cu între

prinderile

*

*
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stat și de partid și 
om de știință de repu
tație mondială, pu
ternic atașat țelurilor 
celor mai înalte ale 
socialismului. Prin în
treaga sa existență, 
prin opțiunea sa incă 
din anii tinereții, ală
turi de cei ce făureau 
revoluția, tovarășa 
Elena Ceaușescu este 
un exemplu — cum 
s-a spus — cu rădă
cini adinei în tradiții
le revoluționare ale 
națiunii, încununînd 
galeria femeilor emi
nente ce și-au pus 
viața in slujba ță
rii. Tovarășa Elena 
Ceaușescu este, pe de 
altă parte, un model 
de complexitate și 
multiplă disponibili
tate — domnia-sa 
reușind să îmbine ad
mirabil activitățile 
publice și profesiona
le cu îndatoririle de

mamă iubitoare și cu 
statutul de soție a ce
lui mai iubit fiu al 
țării.

Aniversarea aceasta 
marchează și forța 
unui ideal de a fi de
venit realitate — dînd 
tuturor oamenilor ță
rii, dar mai ales fe
meilor, stimulentul 
unei uriașe încrederi 
în șansele, în viitorul 
lor fericit. Tovarășa 
Elena Ceaușescu sim
bolizează demnitatea 
femeii în socialism, 
locul pe care îl poate 
ocupa în societate, în 
cultură, în știință. Fe
meile sînt conștiente 
că datorează Partidu
lui, secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena 
Ceaușescu — multe 
din trăsăturile noi ale 
vieții de azi, condițiile 
excepționale de pre
gătire. Ele își în
dreaptă gîndul cu re
cunoștință către dîn-

sa, află în manifestă
rile sale de zi cu zi un 
exemplu concludent, 
dinamizator, de voin
ță și demnitate, de 
energie și competen
ță. Creatorii, oamenii 
de știință, artă și cul
tură află în prețuirea 
pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu o 
manifestă pentru 
creația și civilizația 
socialistă un exemplu 
și un- îndemn, o ge
neroasă orientare pen
tru întreaga lor activi
tate pusă în slujba 
formării omului nou.

La aniversarea zilei 
sale de naștere îi 
urăm din tot sufletul, 
cu bucurie și recunoș
tință pentru tot ce a 
făcut și face pentru 
propășirea țării, sănă
tate și putere de 
muncă spre binele 
științei și culturii ro
mânești, pentru pro
gresul multilateral al 
patriei noastre socia
liste.

Zi de muncă în atelierele-școală 
ale liceelor : ce lucrează elevii ? Cit 
de însemnați sint pașii pe care, ca 
viitori muncitori, îi fac pe drumul 
însușirii meseriei alese ? După un 
prim trimestru școlar consemnăm 
unele răspunsuri concrete la aceste 
întrebări vizînd, de fapt, aspecte 
esențiale ale organizării și desfășu
rării pregătirii profesionale a li
ceenilor.

Despre elevii Liceului industrial 
nr. 28, din cartierul bucureștean 
Drumul Taberei (cu profil de in
dustrie ușoară și chimie industrială), 
se poate spune fără reținere că în
vață meserie muncind, realizind o 
producție de bunuri de consum so
licitată la fondul pieței. Cele șase 
ateliere-școală (de confecții, trico
taje și croit) sînt organizate după 
modelul celor din întreprinderile de 
profil „Tricodava" și I.C.T.B., cu 
mașini și utilaje moderne, ca acelea 
din marea producție.

— Sîntem bucuroși că facem o 
muncă utilă, pentru noi și pentru 
societate — spune eleva Ruxan- 
dra Bucerzan, secretara organizației 
U.T.C. din clasa a X-a D. Ne min- 
drim cu faptul că nu am primit nici 
un fel de reclamații în legătură cu 
calitatea produselor livrate de noi, 
lucrăm cu plăce
re și ne îndepli
nim și chiar de
pășim normele 
zilnice.

— Deci, totul e 
perfect, nu mai 
sint probleme de 
rezolvat ?

— Ei, nu chiar 
așa, mai intimpinăm unele dificul
tăți. Mai sint colegi, nu mulți, dar 
sint, care absentează nemotivat sau 
care nu-și îndeplinesc sarcinile de 
producție, nu dau lucru de calitate 
corespunzătoare. La începutul tri
mestrului școlar și oricînd este ne
voie dezbatem aceste probleme în 
cadrul organizației noastre de tine
ret.

Aici, ca și în multe alte ateliere- 
școală este vizibilă preocuparea 
conducerii liceelor respective și a 
maiștrilor-instructori pentru forma
rea orizontului profesional și a spi
ritului gospodăresc, a răspunderii vi
itorilor muncitori. Sînt afișate la loc 
vizibil lozinci mobilizatoare care-i 
îndeamnă pe elevi să dea atenție ca
lității lucrului, să economisească 
materia primă și energia, să nu lase 
mașinile să funcționeze în gol. „Ne 
străduim să dăm procesului de inte
grare a învățămîntului cu producția 
un caracter cit mai concret, mai ac
tiv, să-i deprindem pe elevii noștri, 
români și maghiari, să gîndească ști
ințific, să raționeze asupra procesu
lui de producție la care participă" — 
afirmă prof. Madarasz Parascbiva, 
directoarea liedului de matematieă- 
fizică „Bolyai Farcaș" din Tg. Mu
reș. Elevii din clasa a X-a au con
fecționat în acest prim trimestru, 
sub îndrumarea maistrului instructor 
Nagy Carol, o serie mare de antene 
auto, pentru întreprinderea „Electro- 
mureș". „Singura nemulțumire a be
neficiarilor este că nu putem pro
duce o cantitate mai mare de pro
duse" — precizează maistrul.

Preocupări rodnice pentru o înaltă 
eficiență a orelor de practică pro
ductivă am întîlnit și în atelierele- 
școală ale Liceului de matematică- 
fizică „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. In timp ce colegii lor din clasa 
a IX-a O executau repere pentru 
mașini agricole, comandă pentru în
treprinderea „Semănătoarea", iar cei 
din clasa a IX-a B lucrau piese com
ponente pentru transformatori, din 
planul de producție al întreprinderii 
„Electrotehnica", elevii din clasa a 
IX-a G. aflați in... gol de producție 
(adică neavind comenzi de onorat), 
au demontat contoare. „Avem un con
tract cu I.D.E.B. vizînd recuperarea 
materialelor utile dip ■ componenta 
acestor contoare în vederea refolo- 
sirii lor — ne explică prof. Ion Giur
giu, directorul liceului. Nu este 
vorba numai de „umplerea" timpu
lui, ci de o utilă lecție de spirit gos
podăresc, completată cu învățăminte 
folositoare despre proprietățile fizi- 
co-chimice ale materialelor, scheme 
de montaj etc., concretizări eficiente 
ale lecțiilor de fizică, tehnologie etc." 
In cadrul orelor de pregătire practi
că, elevii de la Liceul de matemati- 
că-l'izică, cu limba de predare 
maghiară, din Miercurea-Ciuc. con
fecționează dulapuri metalice și alte 
materiale didactice pentru laboratoa
rele proprii sau ale altor unități de

Ce arată o analiză 
în ateliere-școală

învățămint. Pină aici nimic neobiș
nuit. Originală este insă soluția con
structivă : utilizarea scheletelor me
talice de bănci vechi, date la casat. 
O lecție practică concretă despre re
cuperarea materialelor utile 1

Interlocutorii noștri, profesori, in
gineri si maiștri instructori ne-au re
latat cu satisfacție despre îmbunătă
țirea colaborării cu marea producție, 
ca urmare a măsurii de trecere a a- 
telierelor-scoală din licee industriale, 
scoli profesionale și de maiștri în 
subordinea întreprinderilor pe lingă 
care funcționează unitățile de învă- 
tămînt respective. Rod al acestei for
me de colaborare : noi ateliere-scoa- 
lă. modernizarea zestrei tehnice a a- 
cestora. Dar și o mai atentă și e- 
ficientă organizare si desfășurare a 
practicii elevilor direct în secțiile de 
producție ale întreprinderilor. „Vizi- 
tîndu-i pe elevii mei aflati la prac
tică. am rămas foarte plăcut impre
sionată de ordinea si disciplin-» Qje 
atentia cu care este îndruma “ și 
controlată pregătirea lor profet >ha- 
lă la Industria tehnică medicală •- 
ne spune prof. Elena Cristea, diri
ginta clasei a Xl-a D. de Ia Liceul 
industrial ..Gh. gineai" din Bucu
rești (cu profil mecanic și electroteh
nic). în secții au fost amenajate chiar 

spații anume în 
care elevii se ini
țiază în executa
rea unor lucrări 
înainte de a tre
ce la lucru, ală
turi de muncito
rii întreprinderii". 
„La «Tricodava» 
elevii noștri sînt 

repartizați pe lingă muncitoarele 
care supraveghează mai multe ma
șini, fiecare lucrînd efectiv pe o ma
șină" — menționează, la rindul său, 
ing. Dorina Miroslavici, director ad
junct la Liceul industrial nr. 28.

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
există si unele excepții nedorite la 
asemenea reguli fericite. „Am reușit 
să asigurăm locuri de muncă în a- 
telierele din școală — pentru toți cei 
827 de elevi din clasele a IX-a — 
relatează prof. Ion Giurgiu. Elevii din 
celelalte clase — X. XI și XII 
au fost repartizați pentru pre
gătirea și activitatea practică în opt 
întreprinderi, cu profil diferit de 
muncă. Nu putem spune că pretu
tindeni activitatea lor practică se des
fășoară conform cerințelor, că ei. ca 
viitori muncitori, sint îndrumați cu 
exigentă și atenție să-și însușească 
meseria aleasă. Dimpotrivă !“. Acest 
dimpotrivă înseamnă că pe alocuri iși 
pierd timpul. îndeplinesc tot felul de 
munci, adevărate corvezi care n-au 
nimic de-a face cu viitoarea lor for
mație profesională.

Și mai grav este că asemenea aba
teri de la disciplina școlară de pro
ducție se manifestă și în atelierele 
din incinta școlilor. Absențe nemo» 
tivate sau „motivate" de la orele de 
practică ale unor elevi, insuficienta 
antrenare în procesul de însușire a 
meseriei a altor elevi se datoresc 
deopotrivă carențelor din organiza
rea activității de pregătire tehnico- 
productivă, calității scăzute a prac
ticii efective destinate însușirii me
seriei de către viitorii muncitori. 
„Nu este deloc ușor să-i convingi 
pe elevi să fie prezenți și discipli
nați la orele de practică — afirma, 
pe bună dreptate, unul dintre inter
locutorii noștri — cînd gama opera
țiilor pe care trebuie să le execute 
este săracă și uniformă, cînd timpul 
de lucru este „umplut" cu tot felul 
de alte activități sau pur și simplu 
pierdut inutil...".

In concluzie se poate afirma că 
practica productivă a elevilor din 
licee poate și trebuie permanent 
perfecționată, adaptată mai ferm 
cerințelor pregătirii forței de 
muncă necesare economiei naționale, 
formulate in documentele Confe
rinței Naționale a partidului. Uni
tățile de învățămint dispun de un 
notabil potențial tehnic și uman cai
se cere mai intens utilizat pentr 
realizarea unei producții diverse, d 
reală utilitate pentru societate. Un 
program de activitate mai chibzuit 
și eficient sub raport instructiv și 
formativ, un climat de exigență, or
dine și disciplină, instaurat în fie
care atelier-școală, la fiecare loc de 
muncă din producție vor contribui 
la realizarea Înaltelor deziderate ale 
pregătirii pentru muncă și viață ale 
tinerelor generații, puse de partid 
in fața învățămîntului.

Florica DINULESCU 
și corespondenții „Scînteii*

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Ecran de vacanță : „Globul de 

cristal". Producție a Studioului 
cinematografic București. Scena
riul : Gheorghe Naghi, Nicolae 
Torok. Regia : Gheorghe Naghi

15,30 Emisiune In limba germană
17.25 Tragerea Loto
17,35 Ansamblul folcloric „Cununa" din 

Petrești — Dîmbovița
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Din primele zile, amplă mo
bilizare pentru îndeplinirea pla
nului

20.25 Actualitatea economică
20,40 Un clntec, o floare
21,10 Artă și istorie — documentar

21.30 Melodii îndrăgite
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Album coral
15.25 Socialismul — societate a echită

ții sociale, muncii șl demnității 
umane • Mersul irevocabil al is
toriei către o societate fără clase

15.45 Studioul șlagărelor
16.30 Viața economică
17,00 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Din primele zile, amplă mo
bilizare pentru îndeplinirea pla
nului

20.25 Concertul Filarmonicii „George 
Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Falvai 
Sandor — R.P. Ungară

21,40 Mîndru-1 cîntu-n țara mea I
22,10 Telejurnal

Femeia - participantă activă la opera istorică de făurire a noii societăți
lația țării și a căror pondere este 
însemnată in industrie, în agricul
tură, în cercetarea științifică, in ge
neral în economie — au și trebuie 
să aibă in continuare o contribuție 
de seamă la înfăptuirea sarcinilor 
mari pe care partidul le pune in 
fața tuturor oamenilor muncii. Fe
meile pot contribui, in mod sub
stanțial, la realizarea, în condiții de 
înaltă calitate, a producției fizice, 
a sarcinilor exportului, la economi
sirea materiilor prime, energiei și 
combustibililor, la creșterea susținu
tă a productivității muncii, înnoirea 
și modernizarea produselor ; feme
ile de la sate trebuie să-și sporeas

că aportul la realizarea unei agri
culturi intensive, la buna gospodă
rire a pămîntului în vederea obți
nerii unor recolte tot mai mari, la 
dezvoltarea zootehniei, la înfăptui
rea deplină a programului de au- 
toconducere și autoaprovizionare. 
Ni se cer eforturi deosebite — și 
fiecare la locul său de muncă, fie 
că acesta este un strung sau o plan
șetă, fermă zootehnică sau război 
de țesut, masa de lucru a unui mais
tru sau al unui ministru, trebuie 
să-și încordeze mintea, să-și pună în 
valoare întreaga pricepere și putere 
de muncă, să facă totul pentru ca 
țara noastră să pășească în rindul

statelor dezvoltate economic ale lumii. 
Este singurul mod de a demonstra 
că știm să folosim condițiile minu
nate de afirmare profesională ce 
ne-au fost create, orizonturile largi 
deschise, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, de cînd la 
cîrma destinelor țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Munca, respectul față de valorile 
pe care numai ea le creează sînt 
piatra de temelie a educației pe 
care — ca mame, ca dascăli, ca ac
tiviste de partid sau obștești — o 
facem tinerei generații. Prin pro
priul exemplu, mama este primul 
educator; cu dragostea și grija ce-i

sînt caracteristice ea îi transmite 
copilului dorința de a fi util fami
liei, societății, il deprinde cu satis
facțiile împlinirilor. Ea este aceea 
care — învățîndu-1 primele cuvinte, 
îi inoculează dragostea de țară, sen
timentul mîndriei pentru ceea ce au 
clădit cu atîtea jertfe înaintașii 
noștri, datoria de a apăra, ca lumi
na ochilor, libertatea și viitorul pa
triei. Trebuie să fim conștiente tot 
timpul de marea responsabilitate pe 
care o avem în creșterea și edu
carea cetățenilor de mîine ai țării, 
cei care vor continua lucrul de noi 
început.

Sînt gînduri și sentimente pe care 
astăzi, la aniversarea zilei de naștere 
a tovarășei Elena Ceaușescu, le aș- 
ternem pe hîrtie pentru a aduce 
omagiul milioanelor de femei, din 
Maramureș pină la Dunăre, din lunca

Prutului pină în Țara Crișurilor. Din 
toate colțurile țării, în românește, ca 
și în limbile maghiară, germană, 
sîrbă, în toate graiurile ce se vorbesc 
pe cuprinsul țării noastre, noi, femei
le din România, la unison cu intregul 
popor, îi adresăm cele mai calde și 
pline de respect urări de viață lun
gă și sănătate, putere de muncă și 
succese în activitatea multilaterală 
pe care o desfășoară, alături de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducător 
iubit și respectat al partidului și po
porului nostru. însoțim urările noas
tre împodobite cu căldura inimilor 
de angajamentul ferm de a sluji 
cu și mai multă abnegație și dă
ruire idealurile de civilizație și pro
gres înscrise, în Programul partidu
lui, în hotărîrile Congresului al 
XII-lea, ale Conferinței Naționale 
a partidului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, vă adresez 
dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, în 
numele guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, salutări tovărășești și 
felicitările noastre frățești.

La aniversarea acestui important eveniment în istoria țării dumneavoas
tră, poporul din Zimbabwe vă felicită pentru realizările care au fost obținute 
în perioada de la proclamarea Republicii. Noi vă felicităm, de asemenea, 
tovarășe președinte, pentru poziția consecventă a guvernului și poporului 
român împotriva imperialismului și neocolonialismului. In zilele noastre 
pacea și securitatea internațională sint amenințate pretutindeni în lume de 
politica agresivă a imperialismului și a aliaților acestuia.

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția profundă a guvernului 
Zimbabwean față de relațiile excelente statornicite între țările noastre. 
Constat cu satisfacție hotărîrea poporului român de a sprijini efectiv, sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere, dezvoltarea Republicii Zimbabwe.

Vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerațiuni.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitările și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le 
adreseze cu ocazia alegerii mele ca președinte al Confederației Elvețiene 
m-au impresionat în mod deosebit și vă mulțumesc foarte mult.

Vă transmit, la rîndul meu, urări de fericire personală și de prosperitate 
poporului român.

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

TELEGRAME

Creșterea producției de țiței

7* '^arășul Constantin Dăscălescu, 
pr^^^nistru al Guvernului Repu- 
Slicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea tovarășului Li 
Giong Ok. premierul Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, prin care îi adre
sează cele mai călduroase felicitări 
cu ocazia celei de-a 35-a aniversări 
a proclamării Republicii. Se expri
mă, totodată, convingerea că relațiile 
minunate de prietenie și colaborare 
existente între Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană vor continua să se 
extindă și să se dezvolte și în viitor, 
în conformitate cu interesele po
poarelor țărilor noastre.

ȘTIRI SPORTIVE
• In cadrul concursului interna

țional de patinaj viteză de la Inzell 
(R.F. Germania), sportivul român Ti- 
beriu Kopacz a cîștigat detașat pro
ba de 1 500 m din cadrul poliatlonU- 
lui, cu timpul de 2’02”02/100. Pe locu
rile următoare s-au situat finlande
zul Jukka Ala-Louko — 2’03”63/100, 
Piotr Krysziak (Polonia) — 2’04”07/ 
100, Werner Jaeger (Austria) — 2’04” 
14/100 și Serghei Korolev (U.R.S.S.)
— 2*04”28/100.

Proba masculină de 1 000 m a re
venit sprinterului sovietic Igor Avi- 
diakin, cu timpul de l’18”30/100.

• La turneul de volei (juniori) 
care a început la Sofia, echipa 
României a învins cu 3—0 (10, 9, 5) 
formația R. F. Germania, iar Bul
garia a întrecut cu 3—0 echipa Un
gariei. Rezultate înregistrate în tur
neul junioarelor : Bulgaria — R. F. 
Germania 3—0 ; Ungaria — Româ
nia 3—0 ; Polonia — Franța 3—0.

• în clasamentul mondial și eu
ropean la box amator alcătuit de 
specialiștii ziarului „Przeglad Spor- 
towy“ pe primul loc se află Cuba, 
cu 95 de puncte, urmată de U.R.S.S.
— 86 puncte, S.U.A. — 83 puncte, 
R. D. Germană — 44 puncte, Româ
nia — 39 puncte, Iugoslavia — 38 
puncte, Polonia — 35 puncte. Bulga
ria — 31 puncte, R. F. Germania — 
26 puncte.

Dintre pugiliștii români, fn clasa
mentele celor mai buni 10 din lume 
și din Europa sint citați Constantin 
Tițoiu, Dumitru Cipere, Viorel Ioa
na, Georgică Donici, Ion Cernat, 
Teodor Pîrjol, Ion Stan, Mircea 
Fulger.

• Uniunea europeană de tenis de 
masă a stabilit clasamentele celor 
mai buni jucători și jucătoare din 
Europa în anul 1982.

în clasamentul feminin, pe primul 
_oc se menține Bettine Vrieskoop 
(Olanda), urmată de Jill Hammer- 
,ley (Anglia) și Valentina Popova 

U.R.S.S.). Sportiva româncă Olga 
.Jemeș ocupă locul 11. în ierarhia 
masculină conduce Michael Appel
gren (Suedia), urmat de compatrio
tul său Jan-Ove Valdner și Zoran 
Kalinici (Iugoslavia).

Primii 12 clasați, la masculin și 
feminin, vor participa la tradiționa
lul turneu „Europa-Top“, ce se va 
desfășura, între 4 și 6 februarie, în 
Anglia.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

7 ianuarie, ora 20 — 10 ianuarie, ora 
20. în (ară : Vreme în general caldă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe, mai ales 
sub formă de burniță și ploaie, în
deosebi în Crișana, Transilvania, 
Maramureș și nordul Moldovei. 
Vintul va sufla moderat, cu inten
sificări în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 grade și plus 5 grade, izolat 
mai coborîte in depresiunile din cen
trul Transilvaniei. Temperaturile 
maxime — intre minus 1 grad și 
plus 9 grade, local mai ridicate. 
Ceață dimineața și seara. în Bucu
rești : Vreme in general caldă. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 grade și 0 
grade, iar maximele între 5 grade 
și 8 grade. Ceață slabă seara și di
mineața. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a primit 
din partea președintelui Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, tovarășa Milka Planinț, o tele
gramă prin care sînt transmise, cu 
ocazia celei de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii, cele mai cor
diale felicitări împreună cu urarea 
de noi succese pentru poporul ro
mân prieten. In telegramă este ex
primată, totodată, convingerea că re
lațiile de colaborare multilaterală și 
bună vecinătate dintre România și 
Iugoslavia vor continua să se dezvol
te în interesul popoarelor și țărilor 
noastre, al întăririi păcii, colaborării 
și securității în lume. •

• într-un articol apărut in ziarul 
„Ceskoslovenski Sport", pe marginea 
campionatelor europene de gimnas
tică ritmică modernă de la Stavan
ger (Norvegia), cunoscuta specialistă 
M. Cizkova face aprecieri laudative 
la adresa sportivei românce Doina 
Stăiculescu.

„Mi-au plăcut foarte mult evoluțiile 
gimnastei românce Doina Stăicules
cu, care are temperament, posedă o 
tehnică bună și este combativă, în 
sensul că nu se lasă impresionată 
de adversare cu renume. Dacă ar fi 
fost un nume mai cunoscut pe plan 
internațional, atunci cu siguranță că 
ea s-ar fi clasat pe un loc superior, 
pe care dealtfel îl merita".

• „Echipa Braziliei nu a jucat 
prea bine la campionatul mondial de 
fotbal din Spania" — a declarat, în
tr-un recent interviu acordat coti
dianului „Jornal do Brasil", Carlos 
Alberto, • fostul căpitan al echipei 
care a cucerit titlul de campioană 
mondială în 1970 în Mexic. „Forma
ția pregătită de Tele Santana nu a 
avut un plan clar de joc, bazîn- 
du-se numai pe valoarea individuală 
a unor jucători consacrați ca Zico, 
Falcao, Socrates și Junior. Dar, se 
pare că în fotbalul de astăzi fante
zia și tehnica fotbalistului brazilian 
nu mai sînt suficiente pentru obți
nerea performanței maxime. în jocul 
cu Italia, pe care l-am pierdut cu 
2—3, echipa noastră nu a știut să 
anihileze tactica impusă de adver
sari și nu a rămas unită în momen
tele dificile. De asemenea, echipei 
i-a lipsit «seriozitatea», jucătorii 
fiind însoțiți in Spania de soțiile lor 
și beneficiind de prea multe zile li
bere".

în încheiere, Carlos Alberto a spus 
că ar accepta să-1 înlocuiască pe 
Santana in funcția de antrenor prin
cipal al naționalei braziliene.

Teleorman. „Documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
— măreț program de progres și ci
vilizație, de înaintare a României 
spre comunism" — este tema ciclu
lui de acțiuni ce se desfâșoără la 
căminele culturale din județ. Sub 
acest generic au loc dezbateri, seri 
de întrebări și răspunsuri, mese 
rotunde și simpozioane. (Stan Ște
fan).

Argeș £n cursul lunii ianua
rie in toate bibliotecile și căminele 
culturale din județ au loc mani
festări cultural-artistice și politice 
sub genericul „Partidul, Ceaușescu, 
România in conștiința lumii". Pala
tul culturii din Pitești găzduiește 
expoziția de carte social-politică cu 
tema : „Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meridianele globu
lui". (Gheorghe Cîrstea).

Satu Mare. Sub egida 8ec’ 
ției de propagandă a comitetului 
județean de partid, laboratorul de 
educație materialist-științifică de 
pe lingă cabinetul județean pentru 
activitatea ideologică și politico- 
educativă a editat un caiet dbcu- 
mentar și metodic in sprijinul ac
tivității de educație materialist- 
științifică. Lucrarea are ca scop 
asigurarea unei temeinice docu
mentări a propagandiștilor, a 
membrilor brigăzilor științifice, a 
tuturor celor care pregătesc expu
neri, dezbateri, răspunsuri la între
bări pe probleme de educație mate
rialist-științifică. (Octav Grumeza).

Suceava. s'a incbeiat a 5*a
ediție a concursului „Știința și

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

în prima jumătate a lunii ianuarie 
1983, în capitala Republicii Socialiste 
Cehoslovace, orașul Praga, va avea

JHIFQkMĂM DESPRE:VÂ
Creșterea dobînzii acordate de C.E.C. pentru 
depunerile pe libretul de economii cu dobîndă

Pentru păstrarea în siguranță a 
economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin do- 
bînzi, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni pune la dispoziția 
populației o gamă variată de 
instrumente de economisire, dintre 
care de o largă solicitare se 
bucură libretul de economii cu 
dobindă.

După cum s-a mai anunțat, prin- 
tr-un Decret al Consiliului de Stat, 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1983 dobinzile acordate de C.E.C. 
la depunerile efectuate pe toate 
instrumentele de economisire s-au 
majorat cu un procent. Ca urmare, 
pentru sumele păstrate pe libretele 
de economii cu dobindă „la vede
re" se acordă o dobindă de 4,5 la 
sută pe an în loc de 3,5 la sută cît 
s-a acordat pînă la sfirșitul anului 
1982, iar la depunerile „pe ter
men" de cel puțin un an dobindă 
este de 6 la sută în loc de 5 la 
sută.

în cazul în care depunerile pe 
termen se retrag înainte de împli
nirea unui an, dobindă care se 
acordă a crescut de la 3 la sută la 
4 la sută pe an.

Solicitarea largă ' de care se 
bucură acest libret și care se va 
amplifica datorită creșterii dobînzii 
rezultă printre altele și din faptul 
că acesta poate fi utilizat de către 
titular pentru efectuarea de ope
rații de depuneri și restituiri în 
toate localitățile din țară. Emiterea 
acestor librete, precum și operații

Stațiunea balneoclimaterică Amara
Despre efectele curative ale sta

țiunii balneoclimaterice Amara, 
despre ospitalitatea cu care încon
joară pe cei care vin la odihnă sau 
să-și îngrijească sănătatea, despre 
cadrul natural de un pitoresc apar
te ne-a vorbit directorul Oficiului 
județean de turism Ialomița, tova
rășul Romulus Iliescu :

— Situată la numai 7 kilometri 
de Slobozia, în plină cîmpie, sta
țiunea Amara este căutată pentru 
lacul, nămolul și izvorul de apă 
minerală — toate cu evidente efec
te curative. Stațiunea este reco
mandată pentru afecțiuni reuma
tismale cronice, posttraumatice ale 
aparatului locomotor, ale sistemu
lui nervos periferic, precum și 
pentru tratarea unor boli asociate 
cum sînt afecțiuni hepatobiliare și 
gastrointestinale, boli de nutriție, 
ale rinichilor, boli de piele, afec
țiuni ale căilor respiratorii, nevro
ze astenice și altele. Stațiunea dis
pune de instalații și proceduri te
rapeutice dintre cele mai diverse, 
unde se pot face băi minerale la 
cadă, cu apă de lac, împachetări 
cu nămol, băi de nămol, băi și 
ungeri cu nămol, instalații de 
hidroterapie, de electroterapie și 
termoterapie, pentru tratamente 
ale afecțiunilor respiratorii, cabine

Tragerea extraordinară Pronoexpres a noului an
La agențiile Loto-Pronosport se 

află in vînzare biletele pentru tra
gerea extraordinară Pronoexpres 
a noului an din 9 ianuarie 1983. 
După cum s-a mai anunțat, for
mula tehnică prezintă îmbunătățiri 
față de cea a tragerii similare an
terioare, cînd au fost atribuite 
peste 137 000 de premii. Așadar, 
șanse considerabil sporite de a ob
ține autoturisme „Dacia 1 300", 

viața" al brigăzilor științifice din 
județ, organizat de comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă și comisia județeană de răs- 
pîndire a cunoștințelor științifice 
și tehnice. Concursul, care a avut 
menirea să determine intensifica
rea și permanentizarea activității 
de educare materialist-științifică a 
maselor, a fost cîștigat de brigada 
științifică din comuna Bărcăuțl, ur-

CARNET CULTURAL

mată de cele din Dumbrăveni, 
Horodnic, Broșteni, Stroiești. Fra
sin și Mălin. (Sava Bejinariu).

Călărași. IntrePrinderea Ju
dețeană cinematografică din Călă
rași organizează, începînd cu aceas
tă săptămînă, un șir de dezbateri 
cu tema : „Valorile etice și morale 
ale socialismului românesc, izvor 
fertil de inspirație pentru cinema
tografia națională". Dezbaterile au 
loc la Clubul tineretului și la se
diul comitetului de cultură, unde 
sînt invitați elevi, muncitori, stu- 
denți și cadre didactice din tot ju
dețul. (Rodica Simionescu).

Tul cea Sub egida comitetu"
lui județean de cultură și educație 
socialistă, la Tulcea s-a desfășurat 
o nouă ediție a concursului tnter- 
județean de poezie patriotică „Pa- 

loc ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

ulterioare de depuneri și restituiri 
pot fi solicitate la toate unitățile 
proprii C.E.C., precum și la unită
țile poștale și cooperativele de 
credit autorizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobîndă care deter
mină larga lui utilizare de către 
populație constă în posibilitatea 
economisirii treptate a unor sume 
cît de mici, avînd în vedere că de
punerile ulterioare „la vedere" pot 
fi făcute începînd cu suma de 5 lei, 
iar la cele „pe termen" depunerea 
minimă pe un depozit este de 1 000 
de lei (ia cererea depunătorului, 
suma poate fi și sub această valoa
re, dar nu mai mică de 100 de lei). 
De asemenea, acest libret este 
frecvent folosit pentru depunerile 
periodice pe bază de consimțămînt 
scris prin virament.

Titularii libretelor de economii 
cu dobîndă beneficiază în același 
timp de toate drepturile și avan
tajele generale acordate prin lege 
depunătorilor la C.E.C., și anume : 
garanția statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C., păstrarea secre
tului privind numele depunătoru
lui, al titularului și operațiile efec
tuate, dreptul de a împuternici alte 
persoane să dispună, alături de ti
tular, de sumele păstrate la C.E.C., 
imprescriptibilitatea sumelor păs
trate la C.E.C., precum și dreptul 
de a introduce dispoziție testa
mentară valabilă după decesul ti
tularului.

pentru masaj, sală de gimnastică 
medicală, precum și tratament la 
domiciliu cu crema „Extract de 
nămol Amara". Cazarea este asi
gurată în case de odihnă cu con
fort sporit, iar masa este servită 
în pensiunile stațiunii, unde pot fi 
solicitate și onorate meniuri die
tetice și îmbunătățite. Spre deo
sebire de anii trecuți, prin darea 
în folosință a instalației de încăl
zire centrală, stațiunea funcționea
ză nonstop pe durata întregu
lui an.

Prezentarea tovarășului director 
Romulus Iliescu se cere completată 
cu un cuvînt de apreciere despre 
frumusețea stațiunii, ca și despre 
faptul că ea dispune de o gospodă
rie anexă, seră, solarii și grădini 
de legume, care contribuie la îm
bunătățirea meniurilor. Prin inter
mediul oficiului de turism se or
ganizează excursii pe Valea Oltu
lui și Valea Prahovei, la Bucu
rești, precum și în R.P. Bulgaria, 
Biletele pentru stațiunea Amara, 
atît pentru cură balneară, cît și 
pentru odihnă, se pot procura de 
la toate oficiile județene de tu
rism, filialele și punctele de va
lorificare ale acestora din țară, 
precum și de la filialele I.T.H.R. 
București. (Mihai Vișoiu).

mari sume de bani și excursii pe 
rutele R. S. Cehoslovacă — R. P. 
Polonă — U.R.S.S. sau R. D. Ger
mană — R. P. Polonă. Se poate 
juca pe variante simple, variante 
combinate sau combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau în 
cotă de 25 la sută. Variantele de 
25 lei au drept de cîștiguri la toate 
cele zece extrageri a cite șase nu
mere fiecare. \ 

nait Cerna". Au participat 62 de 
poeți din 36 de județe ale țării. 
Premiul I a fost acordat poetului 
tulcean Marian Augustin Ioan, 
premiul II lui Dinu Olărașu, din 
Reșița, iar premiul III a fost atri
buit poetei constănțene Anca Mi- 
zumschi. (Neculai Amihulesei).

Neamț La combinatul de 
fibre sintetice de Ia Săvinești a 
luat ființă un teatru muncitoresc, 
care și-a început prima stagiune cu 
piesa „Sfîntu Mitică Blajinu" de 
Aurel Baranga. La pregătirea aces
tui spectacol, ca și în întreaga acti
vitate a noii instituții, artiștii ama
tori săvineșteni sînt_sprijiniți de
membrii colectivului 
neretului din Piatra 
stantin Blagovici).

Bacău. Intre

Teatrului ti- 
Neamț. (Con-

manifestările
organizate în cadrul noii ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", la Casa de cultură a 
sindicatelor din Bacău a fost des
chisă expoziția de pictură intitulată 
„Satul — prezentă activă în creația 
plastică de amatori". Cele peste 
50 de lucrări realizate de artiști 
amatori din rîndurile țăranilor coo
peratori, mecanizatori, lucrători 
din I.A.S. redau viața nouă a sa
telor de pe meleagurile cuprinse 
între Bistrița, Șiret și Trotuș, reali
zările obținute în anii socialismu
lui de oamenii acestor locuri. 
(Gheorghe Baltă).

Covasna. In GaIerii19 da
artă ale Fondului plastic din Sfîntu 
Gheorghe s-a deschis expoziția de 
desene a artistului plastic amator 
dr. Keresztesi Gyorgy.

(Urmare din pag. I)
practică a acestor programe, într-un 
moment în care actuala conjunctură 
economică internațională este mar
cată, în continuare, de o gravă criză 
petrolieră și energetică dovedește 
încă o dată clarviziunea politicii 
economice a partidului nostru, a 
secretarului său general. Acțiunile 
care se întreprind pentru sporirea 
producției de țiței și gaze în 1983 se 
referă sintetic la îmbunătățirea și 
perfecționarea activității în dome
niul cercetării geologice, forajului, 
exploatării sondelor și pregătirii 
cadrelor.

Astfel, lucrările de cercetare geo
logică vor fi intensificate în zonele 
prioritare din punctul de vedere al 
perspectivelor de hidrocarburi, în 
care au fost puse în evidență recent 
noi rezerve în structurile Vîrteju, 
Stoenița, Ghelința, Conțești, Șeitin, 
Mihai Bravu. în vederea asigurării 
unei fundamentări mai bune a cer
cetării geologice, în acest an se vor 
executa volume sporite de lucrări 
de prospecțiuni seismice, iar creș
terea operativității și îmbunătățirea 
gradului de prelucrare a datelor din 
teren cu mijloace automate vor con
duce la sporirea coeficientului de 
reușită a lucrărilor de foraj. în ve
derea realizării programului de des
coperire și punere în valoare de noi 
rezerve de hidrocarburi și pentru 
creșterea producției de petrol și gaze, 
în anul 1983 s-a prevăzut un volum 
total de foraj de peste 2 500 mii 
metri. Trebuie să accentuez că asi
gurarea rezervelor și sporirea pro
ducției de hidrocarburi se realizează 
in condițiile în care noile zăcăminte 
sînt situate de regulă la mari adîn- 
cimi și în structuri geologice grele, 
care necesită perfecționarea utilaje
lor și a tehnologiilor de lucru și 
impun totodată consumatorilor de 
țiței și gaze o maximă răspundere 
pentru gospodărirea acestor materii 
prime ce devin mereu mai greu de 
produs și mai scumpe. Este bine ca 
cititorii să fie informați că am rea
lizat forajul unor sonde de peste 
6 500 metri și ne pregătim pentru 
foraje la 8 000 metri și superioare 
acestor adîncimi.

în privința lucrărilor de punere 
în valoare a potențialului platformei 
continentale a litoralului românesc 
al Mării Negre, după ce anii trecuți 
au fost puse în evidență și confir
mate primele, rezerve industriale de 
petrol și gaze, în 1983 continuă pro
iectarea exploatării zăcămintului 
descoperit și se amplifică cercetarea 
și forajul.

O mare atenție acordăm promo
vării metodelor avansate de creștere 
a factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte. în - prezent 
226 de zăcăminte de petrol sînt su
puse proceselor convenționale, ter
mice și chimice de recuperare, iar 
programul întocmit pentru 1983 pre
vede la 25 de zăcăminte trecerea de 
la faza experimentală la cea indus
trială. Pentru a avea imaginea unor 
asemenea lucrări, să menționez că 
pe structura Bălăria, de la sud de 
București, se vor săpa circa 1 000 de 
sonde in vederea introducerii pro
ceselor termice de recuperare, care 
vor asigura un important spor de 
producție în această zonă. Un alt 
program este destinat dezvoltării 
extracției țițeiului prin metode mi
niere. In mina de petrol de la Să- 
rata-Monteoru producția a crescut 
anul trecut de peste 4 ori, iar în 
1983 se vor săpa sonde cu diametre 
mari la Runcu-Buștenari și Solonț.

Atenția noastră se îndreaptă deo
potrivă spre creșterea producției de 
gaze naturale, spre valorificarea su
perioară și gospodărirea judicioasă 
a acestora. Pe lingă creșterea numă
rului de sonde de producție, în acest 
an vor fi puse în funcțiune noi stații 
de compresoare și conducte cu o 
mare capacitate de transport al gaze
lor, noi instalații de dezbenzinare la 
Abrămuț, Calacea, Ghelința și va 
începe construcția instalațiilor de 
deetanizare de la Borzești și Timi
șoara ; se vor construi instalații de 
desulfurare și. decarbonatare, toate 
acestea în vederea asigurării cali
tății gazelor șl recuperării fracțiilor 
ușoare, a sulfului și bioxidului de 
carbon — materii prime deosebit da 
valoroase in industria chimică.

— După cum aminteați, răspunde
rea pentru neindeplinirea integrală a 
producției de țiței in primii doi ani ai 
cincinalului revine in primul rind pe
troliștilor. Cum se acționează pentrvt 
înlăturarea neajunsurilor care mai 
persistă in unitățile Ministerului Pe
trolului, ce garanții există că anga
jamentul luat la tribuna Conferinței 
Naționale va fi îndeplinit?

— Cauzele neîndepliniril planului 
la extracția de țiței Ie cunoaștem 
foarte bine, ele au fost pe larg ana
lizate în toate unitățile noastre cu 
prilejul adunărilor generale ale oa

CONCURS
pentru bursele Uniunii artiștilor plastici pe anul 1983
Uniunea ațtiștilor plastici din 

Republica Socialistă România a- 
nunță concursul pentru burse pe 
anul 1983. Se acordă șase burse a 
cite 1 500 Iei lunar, timp de un an, 
absolvenților din ultimii trei ani 
ai institutelor de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" București și 
„Ion Andreescu" din Cluj-Napoca, 
precum și ai facultăților de desen 
(cu examen de stat).

Candidații Ia aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiștilor 
plastici din București în zilele de 
11, 12, 13 ianuarie 1983 actele cu 
care să dovedească că sînt înca
drați în muncă potrivit prevederi
lor legale în vigoare, precum și un 
memoriu de activitate.

Toți candidații la burse vor tri

menilor muncii, în care s-au stabi
lit măsurile necesare îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor pe acest an. Și 
cînd afirm că aceste cauze țin în 
primul rind de neajunsurile din pro
pria noastră activitate, acesta este 
de fapt punctul de vedere exigent 
al petroliștilor. Datele statistice 
arată câ aveam la sfirșitul anului 
trecut 150—200 de sonde care aștep
tau intervenții din motive, în pri
mul rînd, organizatorice. Or, aceste 
neajunsuri echivalau cu o producție 
zilnică de 250—300 tone țiței. Apro
vizionarea defectuoasă cu scule și 
materiale a brigăzilor de intervenții 
și reparații, calitatea slabă a unor 
lucrări, lipsa drumurilor de acces ce 
îngreunează mobilitatea în parcurile 
de sonde, indisciplina care mai exis
tă determină încă un timp prea 
mare de oprire a sondelor. Aseme
nea exemple pot fi întîlnite și in 
activitatea de foraj și de exploatare 
a sondelor. Iată de ce pentru elimi
narea neajunsurilor, perfecționarea 
întregii noastre activități am stabilit 
o serie de acțiuni tehnice și organi
zatorice menite să conducă la creș
terea extracției de țiței la nive
lul sarcinilor simțitor sporite din 
acest an.

Aș exemplifica efectul scontat al 
cîtorva dintre acestea. în sectorul 
de foraj, de pildă, viteza de foraj ur
mează să crească in acest an cu 
aproape 20 Ia sută față de 1982, re- 
ducînd în același timp ciclul de 
demontaj-transport-montaj al insta
lațiilor de foraj cu 15—45 la sută, în 
funcție de tipul instalației. Creșterea 
vitezei și volumelor de foraj va per-
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LA ÎNCEPUT DE AN

mite și creșterea potențialului pro
ductiv, cele 1 200 sonde noi ce vor 
fi introduse în exploatare la Turnu- 
est, Satchinez, Suplacu de Barcău, 
Mihai Bravu-vest, Brădești, Vîrteju- 
Stoenița — Văluța, Otești-Deleni, 
Independența, Oprișănești, Tirgo- 
viște-Gura Ocniței, Ghelința ș.a. 
uimind să asigure circa 1,5 milioane 
tone țiței. Urmărim totodată îmbu
nătățirea șl> modernizarea exploa
tării sondelor. La cele 400 de sonde 
existente cu funcționare automati
zată prin comenzi radio sau cablu, 
în acest an se vor adăuga alte 600 
sonde, urmind ca pînă la sfirșitul 
cincinalului, jumătate din parcul de 
sonde să fie automatizat. Vom ex
tinde, de asemenea, exploatarea în 
circuit închis la încă 10 parcuri de 
sonde, care permite captarea frac
țiilor ușoare din țiței.

Operațiile geologo-tehnologice pen
tru creșterea afluxului de țiței în 
sonde, extinderea sistemului de 
erupție artificială la sondele cu 
aflux de nisip și la cele cu debite 
și adîncimi mari din zonele Brăila, 
Brădești, Videle, Merișani, Tașbuga, 
urmărirea programelor întocmite 
pentru creșterea factorului final de 
recuperare prin aplicarea cărora tre
buie să obținem o creștere de 400 
mii tone țiței față de anul trecut 
constituie tot atîtea căi de realizare 
a sarcinilor ce ne revin în 1983. 
Vreau să menționez că, anul trecut, 
unitățile care au situat pe primul 
plan al activității lor promovarea 
tehnologiilor moderne de exploatare 
a sondelor, îmbunătățirea organi
zării operațiilor de intervenții și re
parații, întărirea disciplinei în toate 
sectoarele au reușit să-și îndepli
nească și depășească planul la ex
tracția de țiței. Iată de ce în 1983 
urmărim generalizarea în toate uni
tățile noastre a experienței in spo
rirea producției de țiței acumulate 
la schelele Videle, Cartojani, Supla
cu de Barcău, Tîrgoviște și Mo- 
șoaia.

O garanție tn plus a realizării pre
vederilor de plan o constituie și 
faptul că în acest an sarcinile au 
fost mai bine fundamentate, practic 
existînd o imagine exactă a poten
țialului productiv al fiecărei sonde 
și fiecărui zăcămînt. Trebuie să 
adaug însă că eforturile petroliștilor 
vor avea împlinirea dorită în măsu
ra în care și celelalte ramuri — me
talurgie, construcții de mașini, chi
mie — care contribuie direct la des
fășurarea unei activități corespun
zătoare în ramura petrolului își vor 
îndeplini integral obligațiile asu
mate.

— In repetate rânduri petroliștii au 
apelit și prin intermediul „Scinteii“ 
la furnizorii de echipamente, utilaje 
și materiale să-și onoreze obligațiile 
contractuale Care a fost efectul aces
tor intervenții, ce sprijin așteaptă in 
1983 de la celelalte ramuri cate tre
buie să contribuie la desfășurarea 
unei activități susținute in industria 
petrolului ?

mite un număr de lucrări de artă 
pentrii concurs la sediul Uniunii 
artiștilor plastici din București, 
str. Nicolge lorga nr. 42, în zilele 
de 14, 15 ianuarie 1983, după cum 
urmează : absolvenții avînd ca 
specialitate pictura, grafica, artele 
decorative și design vor depune 
cîte 10 lucrări, toate în aceeași 
specialitate ; absolvenții avînd ca 
specialitate sculptura vor depune 
fiecare cîte cinci lucrări originale ; 
pentru specialitatea scenografie se 
vor depune cinci lucrări de sceno
grafie originale : schițe de deco
ruri și costume de teatru, film sau 
televiziune, realizate sau numai 
proiectate de semnatarii lucrări
lor, și o machetă.

— Fără a subaprecia cu nimic 
propriile neajunsuri, răspunderea 
pe care o avem de a acționa cu mai 
multă fermitate pentru lichidarea 
lor, consider necesar să menționez 
că unitățile noastre s-au confruntat 
anul trecut cu o serie de greutăți 
datorate nerespectării obligațiilor 
contractuale asumate de o serie de 
furnizori. Cu toate asigurările pri
mite, restanțele la material tubular, 
prăjini de foraj, motoare pentru ac
ționarea grupurilor de foraj, sape 
de foraj, anvelope, unele chimicale 
pentru procesele de foraj și de ex
tracție a țițeiului din zăcăminte nu 
au fost recuperate, creînd mari nea
junsuri în activitatea petroliștilor. 
Iată de ce acum, la început de an, 
facem apel la furnizorii noștri să-și 
onoreze lună de lună obligațiile asu
mate, știut fiind din experiența ani
lor trecuți că recuperarea restanțelor 
este mai anevoioasă și mai costisi
toare, deci mai greu de realizat. 
Trebuie să fim bine înțeleși. Dez
voltarea bazei de materii prime și 
energetice — în cadrul căreia extrac
ția de țiței deține un loc impor
tant — constituie unul din factorii 
determinanți pentru întreaga dezvol
tare economico-socială a țării. De 
aceea, în eforturile noastre pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
de plan trebuie să ne bucurăm de 
sprijinul permanent al ramurilor și 
unităților care concură, prin utilaje 
și materiale, la creșterea extracției 
de țiței. Pentru îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale a unită
ților în acest an, punem un accent 
deosebit pe acțiunea de recuperare 
și recondiționare a materialelor și 
pieselor de schimb, cît și pe crește
rea capacității uzinelor și atelierelor 
de întreținere și reparație. Prin re
cuperarea materialelor din detubărl 
de sonde și recondiționarea prăjini
lor de foraj, se vor reintroduce în 
circuitul tehnologic 4 200 tone mate
rial tubular și 1 286 mii metri prăjini 
de foraj.

— O cerință esențială pentru in
dustria de petrol este aceea a asigu
rării și pregătirii cadrelor. Ce se în
treprinde in aceșt sens in 1983 ?

— Aș dori să remarc că în acest 
an se întreprind eforturi deosebite 
în domeniul pregătirii și perfecțio
nării profesionale a lucrătorilor din 
industria petrolului. în baza orientă
rilor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost elaborat 
un program detaliat pentru asigura
rea și pregătirea corespunzătoare a 
forței de muncă necesare realizării 
sarcinilor sporite ce revin ramurii 
de extracție a țițeiului și gazelor în 
actualul cincinal. Potrivit acestui 
program, în 1983, peste 14 000 de 
muncitori vor îmbrățișa frumoasa 
meserie de petrolist. In acest an în
cepe totodată o largă acțiune de per
fecționare a pregătirii profesionale a 
tuturor categoriilor de personal, și 
în primul rînd a celui din activită
țile de foraj-extracție, care condițio
nează în mare măsură programul de 
dezvoltare a producției de petrol și 
gaze. Obiectivul acestor acțiuni este 
însușirea și consolidarea cunoștințe
lor necesare rezolvării cu maximă 
eficiență a sarcinilor legate de fo
rajul de mare adîncime, forajul și 
exploatarea sondelor marine, îmbu
nătățirea și perfecționarea tehnolo
giilor de foraj și extracție, precum și 
de perfecționarea activității de ex
ploatare, întreținere și reparare a 
utilajelor și instalațiilor. Avem în 
vedere, de asemenea, îmbunătățirea 
rețelei și a programei de școlarizare, 
organizarea unor școli de sondori 
șefi în principalele centre petroliere, 
înființarea centrului de perfecționare 
a cadrelor. O atenție deosebită se 
acordă în continuare îmbunătățirii 
condițiilor de muncă șl viață ale pe
troliștilor. în 1983 petroliștii vor be
neficia de peste 1 500 noi apartamen
te și de noi dotări sociale la Vîrteju, 
Stoina, Videle-Bălăria, Conțești, 
Ghelința. Totodată, în toate unități
le de prodițcție se acționează pentru 
sporirea gradului de protecție a 
muncii.

Aceste măsuri vor determina o în
tărire a detașamentului de petroliști 
ai țării, lucrători care sînt purtătorii 
unor vechi tradiții revoluționare și 
profesionale, ferm angajați in reali
zarea sarcinilor de mare răspundere 
care le revin, pe deplin recunoscă
tori grijii permanente a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață. Iată de 
ce apropiata aniversare a zilei de 
naștere și a peste 50 de ani de acti
vitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul în
cercat al partidului și statului nos
tru, ne prilejuiește tuturor celor care 
lucrăm in ramura petrolului să-i 
adresăm din toată inima urarea de 
viață lungă pusă in slujba progresu
lui și prosperității României socia
liste.

Examinarea lucrărilor de către 
juriul instituit prin hotărîrea Co
mitetului de conducere al Uniunii 
artiștilor plastici va avea loc in 
București în perioada 17—20 ia
nuarie 1983.

Rezultatul concursului va fi a- 
nunțat prin poștă cîștigătorilor de 
burse.

Bursa se acordă numai pentru 
perioada in care bursierul prestea
ză efectiv o activitate remunerată 
în cimpul muncii.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele men
ționate se pot obține de la Uniunea 
artiștilor plastici din București, 
str. Nicolae lorga nr. 42 — telefon: 
50 21 98.

• LA O TEMPERA
TURĂ APROPIATĂ DE 
O SUTĂ DE GRADE. 
O expediție internațională, din 
care au făcut parte oameni de 
știință din R.F.G., Danemarca și 
Suedia, a descoperit în izvoa
rele fierbinți din Islanda trei 
specii de bacterii necunoscute 
pină acum de știință. Dar cel 
mai interesant este faptul câ 
aceste minuscule vietăți trăiesc 
intr-o apă a cărei temperatură 
se apropie de punctul de fier
bere. Savanții sînt unanimi în 
părerea că au descoperit bacterii 
care au trăit pe planeta noas
tră în urmă cu patru miliarde 
de ani.

• IN AJUTORUL 
GEOLOGILOR. Geo£izi- 
cieni sovietici au pus la punct 
o metodă rapidă de apreciere a 
productivității straturilor geolo
gice străbătute de instalațiile de 
foraj. Aparatele sînt instalate 
intr-un tub doar cu ceva mai 
gros decît un fir de trestie, care 
este coborît, prins de un cablu, 
prin țeava sondei. Aparatele 
transmit la suprafață nu numai 
informații despre structura roci
lor, ci, pentru prima oară in 
practica mondială, și date refe
ritoare la proprietățile hidrodi- 
namice ale rocilor, absolut ne
cesare pentru a se putea aprecia 
cantitățile de petrol și gaze ce 
pot fi extrase din respectivul 
zăcămînt.

• VIATĂ PE UN SA
TELIT AL LUI JUPITER ? 
Televiziunea americană a trans
mis, nu demult, referindu-se la 
date obținute de savanți de la 
N.A.S.A., că pe Europa, unul din 
sateliții naturali ai planetei Ju
piter, ar putea exista viață. 
Zburînd, în urmă cu cîțiva ani, 
pe lingă Jupiter, stația interpla
netară „Voyager" a făcut o serie 
de fotografii. Studiindu-le cu a- 
tenție, specialiștii au ajuns la 
concluzia că pe satelitul Europa 
există mari mase de apă, după 
toate probabilitățile un ocean 
care este acoperit cu un strat 
gros de gheață, fisurat din loc 
în loc. Compoziția chimică a apei 
oceanului este, conform anali
zelor, asemănătoare cu cea a o- 
ceanului primar de pe Pămînt.

■■a
Viața, in formele ei simple, ar 
putea exista sub stratul de 
gheață, ținind seama de faptul 
că razele solare pătrund adînc 
prin fisurile existente. Dacă nu 
a apărut încă, ar putea să-și 
facă apariția, existînd condițiile 
necesare. Oceanul de pe sate
litul lui Jupiter este singurul 
descoperit de savanți în limitele 
galaxiei . noastre.

• PENTRU „REPARA
REA" VASELOR SAN
GUINE. La unii bolnavi va
sele sanguine se subțiază în

UTINDENI
anumite locuri. Pentru a evita 
pericolul unor rupturi, medicii 
le „bandajează". Un nou poli
mer, utilizat pentru această ope
rație, și care nu prezintă defi
ciențele pe care le au materia
lele folosite în prezent în acest 
scop, se numește „Poretan" și 
a fost creat în cadrul Institutu
lui de chimie organică al Aca
demiei de științe a Ucrainei. Cu 
timpul, pe măsură ce țesutul 
vasului se reface, polimerul este 
eliminat din organism.

• PĂRUL Șl... IN
FARCTUL. Pot fi descoperite 

primele simptome ale unui a- 
propiat infarct cu ajutorul pă
rului pacientului? Da, răspund 
specialiștii Institutului de me
dicină din Debrețin și Clinicii de 
cardiologie din Balatonfured 
(R. P. Ungară). Ei au ajuns la 
concluzia că în pârul celui ce se 
află in perioada imediat ante
rioară infarctului conținutul de 
calciu este de zece ori mai scăzut 
decît în părul omului sănătos.

• SUB POVARA DE
CIBELILOR. Zgomotul a de
venit în Japonia o problemă na
țională. După cum se arată în
tr-un raport al Comisiei specia
le de luptă împotriva poluării 
mediului, aproape 7 000 000 de 
japonezi care locuiesc de-a lun
gul unor autostrăzi foarte aglo
merate suferă de diferite ma

ladii provocate de zgomot. In 
multe cartiere din Tokio, afirmă 
raportul, nivelul mediu al zgo
motului este de 94 de decibeli, 
în condițiile în care organismul 
omenesc poate suporta numai 80 
de decibeli fără a suferi efecte 
nocive.

• APELE FREATICE - 
SURSĂ DE ENERGIE. 
Pînă în prezent, pinzele frea
tice de adîncime mică sau medie 
(pînă la circa 500 de metri) au 
fost considerate exclusiv ca 
surse de apă destinate alimen
tării cu apă potabilă. După a- 
pariția crizei energetice s-a 
manifestat interesul și pentru 
posibilitățile de exploatare ter
mică a acestor resurse. La 
Aulnay-sous-Bois în Franța, 
scrie revista „La Recherche", 

220 de locuințe sînt încălzite cu 
apă provenind din pinzele 
freatice.

• PANOURI SOLA
RE ÎN LOC DE BENZI
NĂ. Doi australieni intențio
nează să traverseze întreg teri
toriul țării cu un electromobil 
dotat cu panouri solare, urmînd 
să parcurgă astfel 4 000 de ki
lometri. Electromobilul, de con
strucție proprie, dispune de două 
acumulatoare a cîte 12 volți fie
care, ce se încarcă de la două 
panouri solare cu capacitatea 
de 600 wați, instalate pe acope
rișul mașinii. Pentru a fi mai 
ușor, electromobilul are roți de 
bicicletă. El poate dezvolta vi
teza medie de 22 km/h.
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PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI
Ședința Prezidiului C. C. al U. C. I

Acțiuni și luări de poziție in favoarea
păcii și dezarmării

„Să salvăm Terra de primejdia nucleară I"
PARIS. — „Cînd este vorba despre 

viitorul planetei noastre, popoarele 
■ trebuie să-și spună cuvîntul", a 

declarat într-un interviu în „L’Hu- 
manite Dimanche", Georges Segui, 
președintele Comitetului de coordo
nare al organizației „Apelul celor

100". Relevînd importanța mișcării 
pentru pace din întreaga lume, 
el a cerut tuturor partizanilor păcii 
să se unească pentru a salva pă- 
mîntul de conflagrația nucleară care 
îl amenință.

Program de luptă 
al partizanilor păcii 

americani

BELGRAD 6 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că sub pre
ședinția lui Mitia Ribicici, președin
tele Prezidului C.C. al U.C.I., la Bel
grad a avut loc ședința Prezidiului 
C.C. al U.C.I., in cadrul căreia a fost 
analizat modul cum sînt aplicate con
cluziile celei de-a patra ședințe a 
C.C. al U.C.I. Comunicatul dat publi
cității arată ca a fost subliniată ne
cesitatea ca încă din primul trimes
tru al acestui an să se depună 
eforturi maxime pentru asigurarea

continuității producției, pentru creș
terea exporturilor, îndeosebi pe pia
ța cu valută convertibilă, precum și 
pentru aprovizionarea ritmică a 
populației cu produsele alimentare de 
bază.

Prezidiul a examinat, de asemenea, 
aspecte ale activității de comerț ex
terior, stabilind sarcini în vederea 
creșterii eficienței acestuia, pentru 
înfăptuirea politicii de stabilizare 
economică.

ORIENTUL MIJLOCIU

Pentru încetarea represiunilor rasiste
din R.S.A

Fonduri pentru investiții productive, 
nu pentru înarmări

WASHINGTON. — La Conferința 
națională a ....... ...
rea pentru 
care a avut 
s-a adoptat 
pe acest an 
ricolului nuclear. La conferință au 
participat peste 300 delegați repre- 
zentînd 144 secții locale ale acestei 
organizații de luptă pentru pace.

în programul de acțiuni figurează 
mari manifestații pentru pace, care 
vor avea loc în februarie, mai și 
octombrie, participarea membrilor 
organizației la o manifestație na
țională care va avea loc în capitala 
țării la 27 august 1983, ce se va 
desfășura sub lozinca : „Locuri de 
muncă, nu rachete!". Totodată, 
s-au întocmit mesaje adresate 
membrilor Congresului în care li se 
cere să —-------- *- ’----- — —
plasării 
„MX", 
ferință 
se află 
este frumoasă și tînără. Să veghem 
ca ea să nu fie transformată în 
cenușă radioactivă".

In diferite țări ale lumii se in
tensifică mișcarea' de protest împo
triva represiunilor rasiste din 
Republica Sud-Africană, cărora le 
cad victime noi reprezentanți ai 
populației de culoare. Se știe că 
luna trecută Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
care cerea autorităților ele la Pre
toria să comute sentințele de 
condamnare, la moarte pronunțate 
împotriva a șase militanti pentru 
libertate, membri ai Congresului 
Național African (A.N.C.), insistind

pentru anularea pedepselor impuse 
altor trei membri ai aceleiași or
ganizații. Rasiștii sud-africani re
fuză insă să ia în considerare 
rezoluțiile O.N.U., ceea ce stirnește 
un puterțiic val de proteste în 
întreaga lume. în fotografie : aspect 
din timpul unei demonstrații des
fășurate pe străzile , Londrei, ai . 
cărei patyicipanti și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta Congresului 
Național African, cerind să înce
teze represiunile rasiste din R.S.A.

Sute de participant! la mișcarea de protest împotriva proiectelor de am
plasare în Sicilia a rachetelor nucleare americane de tipul „Crui«e“ și-au 
petrecut prima zi a noului an mărșăluind spre localitatea Comiso, unde 
urmează a fi instalate aceste rachete. Cerind să se pună capăt lucrărilor 
de construire în această localitate a unei baze militare americane, demon
stranții s-au pronunțat totodată pentru dizolvarea blocurilor militare, 
pentru utilizarea fondurilor destinate înarmărilor în vederea rezolvării 
unor importante probleme sociale, cum ar li crearea de noi locuri de 
muncă, îmbunătățirea asistenței sanitare și altele. „Să reconstruim zonele 
afectate de cutremur și nu să ridicăm baza de la Comiso" ; „Mai multe 
resurse pentru investiții productive, mai puțini bani pentru înarmări" — 
aceste sugestive lozinci exprimă revendicările participanților la marșul 
cure s-a încheiat Ia 2 ianuarie printr-un însuflețit miting. Imaginea de 

mai sus surprinde un moment semnificativ din timpul mitingului.

CONVORBIRI FRANCO-IU- 
GOSLAVE. în cursul convorbirilor 
dintre Claude Cheysson, ministrul 
de externe al Franței, și Lazar 
Moisov, secretar federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, 
aflat într-o vizită oficială la Paris, 
s-a subliniat necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid pentru securitate 
și cooperare în Europa să se în
cheie prin adoptarea unui document 
echilibrat, pe baza proiectului pre
zentat de țările neutre și nealiniate.

LA REUNIUNEA ȚĂRILOR 
NEALINIATE programată să se 
desfășoare în intervalul 10—14 ia
nuarie la Managua, în scopul pre
gătirii reuniunii la nivel înalt a 
acestor țări ce urmează să aibă loc 
în martie la Delhi, vor lua parte 
reprezentanții a 85 de state și or
ganizații — a anunțat ministrul de 
externe nicaraguan, Miguel d’Es- 
coto. Acesta a precizat că 25 din 
cele 76 de țări nealiniate ce vor

Organizației „Mobiliza- 
salvgardarea omenirii 
loc la Austin, în Texas, 
programul de acțiuni 
în lupta împotriva pe-

se pronunțe împotriva am- 
sistemului de rachete 

în apelul adresat de con- 
opiniei publice americane 
îndemnul : „Lumea noastră

„Războiul atomic ar fi 
un act de demență"

LONDRA. — Intr-un editorial 
consacrat marilor probleme ale a- 
cestui an, săptămânalul britanic 
„Sunday Times" relevă : „Eclipsînd 
șomajul în masă și continua rece
siune economică globală, o singură 
problemă va domina categoric 
agendele naționale și internaționale 
în 1983 : este vorba de dimensiu
nile, amplasarea și obiectivele ar
senalului nuclear mondial, devenit 
înfiorător de mare. De zeci de ani, 
liderii unor mari puteri, deși de- 
clarîndu-și public atașamentul față 
de ideea că un război nuclear ar 
fi un act de demență inimaginabil, 
au tot continuat să acumuleze mij
loacele prin care acesta ar putea 
fi purtat. Înțelegerea eventualelor 
consecințe ale unei asemenea si
tuații a fost un proces lent, dar și 
mai anevoioasă a fost traducerea 
lui intr-o expresie politică, preg
nantă. Această traducere însă se 
pare că în sfîrșit s-a produs", con
chide publicația, referindu-se la 
conștientizarea crescindă a opiniei 
publice internaționale în legătură 
cu pericolul cursei înarmărilor și la 
intensitatea fără precedent a mari
lor acțiuni pentru pace și dezar
mare care s-au desfășurat și se 
desfășoară, în continuare, pe toate 
meridianele Terrei.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

participa la întîlnirea de la Ma
nagua vor fi reprezentate de mi
niștrii lor de externe.

ÎNTREVEDERE LA WASHING
TON. în capitala S.U.A. a avut loc 
o întrevedere între președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, și pre
ședintele Israelului, Yitzhak Na- 
von, aflat in vizită in capitala ame
ricană. La întrevedere au fost abor
date aspecte ale situației din Orien
tul Mijlociu.

34 dolari al barilului de petrol, a 
anunțat un purător de cuvint ofi
cial saudit. El a adăugat, totodată, 
că modificarea prețului la petrol nu 
a fost discutată de ministrul sau
dit al petrolului, Ahmed Zaki Ya- 
mani, cu reprezentanții companiilor 
americane care achiziționează țiței 
din Arabia Saudită, în cadrul con
vorbirilor purtate la Geneva la 
începutul acestei săptămini.

PREȚUL PETROLULUI. Arabia
Saudită va menține prețul actual de

CONSILIUL O.N.U. PENTRU
NAMIBIA l-a reales în funcția de 
președinte pe anul curent al aces-

STUDII ȘI ANALIZE ALE DIFERITELOR 
INSTITUȚII INTERNAȚIONALE 
DE SPECIALITATE RELEVĂ i

J

• Evoluția negocierilor llbanezo-israeliano-americane • Re- 
orașul libanez Tripoli

mie, schimburile de focuri s-au in
tensificat joi după-amiază.

luarea ostilităților in
TEL AVIV 6 (Agerpres). — Cea 

de-a patra rundă a negocierilor liba- 
nezo-israeliano-americane in proble
ma retragerii trupelor Israelului din 
Liban s-a desfășurat, joi, în localita
tea israeliană Kiryat Shmona. Ca și 
la precedentele întîlniri tripartite, nu 
s-a reușit definitivarea agendei de 
lucru propriu-zise a tratativelor — 
informează agențiile Reuter și France 
Presse.

Comunicatul comun dat publicită
ții la încheierea ședinței de joi arată 
că au fost discutate „propuneri noi 
pentru a se fixa ordinea de zi a ne
gocierilor și pe care conducătorii de
legațiilor le-au transmis guvernelor 
lor". Se menționează, de asemenea, 
că „discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și constructivă".

Negocierile vor fi reluate luni, în 
localitatea libaneză Khalde.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Schim
burile de focuri cu arme grele între 
milițiile libaneze rivale au fost re
luate joi după-amiază în orașul Tri
poli, din nordul Libanului, a anunțat 
postul de radio Beirut, citat de agen
țiile internaționale de presă.

Aceste ciocniri — menționează 
postul de radio — au reizbucnit în 
ciuda ultimelor eforturi pentru insti
tuirea unei încetări a focului. 
Miercuri seara, Rashid Karame, fost 
prim-ministru al Libanului, anunța 
că acordul dș suspendare a ostilită
ților încheiat la Tripoli, la 15 decem
brie anul trecut, va fi definitiv con
solidat. El menționa că toate părțile 
s-au angajat să respecte încetarea 
focului totală și. definitivă.

După tirurile sporadice din cursul 
dimineții, urmate

KUWEIT 6 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută în Kuweit, Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a arătat că scopul 
vizitei sale în această țară este de a 
examina cu oficialitățile kuweitiene 
o serie de probleme cu care sînt con
fruntate țările arabe, precum și re
zultatele activității „Comitetului ce
lor șapte" al Ligii Arabe. După cum 
se știe, acest comitet a fost însărci
nat să prezinte planul de pace elabo
rat la Conferința arabă la nivel înalt 
de la Fes membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

Făcîhd,, după cum anunță agenția 
palestiniană de presă WAFA, o 
evaluare a relațiilor arabo-britanice, 
Yaser Arafat a declarat că există 
o poziție unitară a statelor arabe 
față de Marea Britanie. El a con
damnat refuzul, recent, al Marii Bri-, 
tanii de a primi o delegație a „Co
mitetului celor șapte" incluzînd o 
oficialitate a O.E.P.

rf.

I

de o oarecare acal-

LONDRA 6 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Marii Britanii, 
Francis Pym, și-a amînat vizita pe 
care programase să o facă în cîteva 
țări arabe din Golf, printre care 
Arabia Saudită, a anunțat un purtă
tor de cuvint al Foreign Office-ului, 
citat de agenția Reuter, care a subli
niat că această hotărîre a fost adop
tată întrucît s-a apreciat că „mo
mentul nu este propice" pentru efec
tuarea unui asemenea turneu. El a 
adăugat că decizia de amînare a 
fost luată după ce s-au făcut son
daje în regiunea respectivă.
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În sprijinul unității țărilor africana

Rezultatele misiunii complexului orbital sovietic
(Agerpres). — LaMOSCOVA 6 , „ . .

Moscova a avut loc o conferință de 
presă consacrată rezultatelor misiunii 
spațiale efectuate timp de, 211 zile 
de cosmonauții sovietici Anatoli Be
rezovoi și Valentin Lebedev la bor
dul complexului orbital „Saliut-1" 
— „Soiuz T“, în cursul căreia s-a 
realizat recordul mondial de durată 
a activității umane in Cosmos.

Stația „Saliut-7", a declarat acad. 
Anatoli Aleksandrov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., re
prezintă un laborator complex, ale 
cărui aparate permit efectuarea de

cercetări in diferite ramuri ale știin
ței și tehnicii. Posibilitatea primirii 
de nave automate de transport de 
tip „Progress", care se cuplează cu 
stația, permite transportarea in Cos
mos a noi aparate și utilaje moder
nizate și, prin aceasta, extinderea 
ariei cercetărilor. De o valoare deo
sebită, a declarat el, sint și rezulta
tele explorărilor medico-biologice 
efectuate pe parcursul unui zbor 
spațial îndelungat.

La rindul lor, Anatoli Berezovoi și 
Valentin Lebedev au înfățișat aspec
te ale activității desfășurate in Cos
mos și și-au exprimat speranța că 
rezultatele acesteia vor fi de un real 
folos pentru știință și tehnică.

TUNIS 6 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Tunis, președintele 
Tunisiei, Habib ~ 
niat că „Africa 
toate, să fie un 
niei și unității", 
ganizația Unității Africane să fie 
menținută și consolidată, iar difi
cultățile actuale trebuie depășite 
pentru ca ea să-și poată juca rolul 
de forum unde țările continentului

Bourguiba, a subli- 
trebuie, înainte de 
continent al priete- 
Este necesar ca Or-

să poarte convorbiri deschise și să 
coopereze pentru soluționarea pașni
că a tuturor problemelor lor, a men
ționat șeful statului tunisian.

Pe de altă parte, președintele Tu
nisiei a evidențiat că este necesară 
instaurarea de noi relații economice 
și politice între țările în curs de , 
dezvoltare și cele industrializate, 
pentru ca tensiunea internațională să 
se diminueze.

salvador > Forțele insurgente provoacă pierderi
grele trupelor guvernamentale

tui organism pe Paul Lusaka (Zam
bia). Vorbind despre sarcinile ce-i 
revin în actualul mandat, Paul Lu
saka s-a referit la necesitatea de
pășirii impasului negocierilor pri
vind accesul la independență al 
Namibiei și și-a exprimat dezacor
dul față de tentativele S.U.A. de 
a repune în discuție caracterul re
prezentativ al Consiliului 
pentru Namibia în cadrul 
zațiilor internaționale.

O.N.U. 
organi-

ALBE".
Germania

VICTIME ALE „MORȚII 
In anul 1982, in R. F. " 
și-au pierdut viața din cauza con
sumului de stupefiante 360 de per
soane. Potrivit datelor oficiale, 
numai în orașul' Frankfurt pe Main, 
„moartea albă" a făcut 36 de vic
time. Deosebit de îngrijorător — a- 
preciază expțrții poliției vest-ger- 
mane — este faptul că cele mai 
multe victime sint tineri, în spe
cial șomeri.

Hotărîre a guvernului 
Republicii Irlanda
I.N.L.A. a fost 

organizație
DUBLIN 6 (Agerpres). — Armata 

Națională ' 
(I.N.L.A.) 
dicală din 
declarată, 
către noul guvern al Republicii Ir
landa, informează agenția France 
Presse. Pe viitor, membrii I.N.L.A. 
nu se vor mai putea refugia în Re
publica Irlanda fără riscul de a fi 
urmăriți și condamnați pentru apar
tenență la o organizație ilegală, pre
cizează agenția. Această măsură, 
apreciază observatorii politici, ar pu
tea contribui la ameliorarea relațiilor 
dintre Marea Britanie și Republica 
Irlanda.

declarată 
ilegală

de Eliberare Irlandeză 
— organizație armată ra- 
Irlanda de Nord — a fost 

oficial, drept ilegală de

SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 
Din sursă oficială, la San Salvador 
s-a anunțat că in urma luptelor des
fășurate într-o zonă situată în ime
diata vecinătate a capitalei intre 
unități ale armatei și insurgenți, 
forțele armate au suferit pierderi 
importante. Fără a se arăta bilanțul 
pierderilor, din aceeași sursă s-a 
precizat că detașamente de insur
genți ale Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
au atacat garnizoana din localitatea 
Ayuxtepeque, aflată în vecinătatea 
periferiei nordice a capitalei. Garni
zoana asediată nu a putut fi degajată 
din încercuire decît prin trimiterea 
unor importante efective militare, 
relatează agenția France Presse.

Alte lupte s-au desfășurat în zona 
localității El Paisnal, aflată la circa 
30 de kilometri nord de San Salva-

dor, și numai recurgerea de către ar
mată la tancuri și artileria grea i-a 
putut împiedica pe insurgenți șă 
preia controlul asupra localității. De 
asemenea, s-au desfășurat lupte în 
departamentul Morazan, unde for
țele F.M.L.N. au acționat cu efective 
importante.

Postul F.M.L.N. „Radio Vencere- 
mos" a anunțat că, în urma unei 
ambuscade organizate de insurgenți 
în apropierea localității Zacatecolu- 
ca, în partea centrală a țării, zece 
militari și-au pierdut viața. Tot din 
surse ale insurgenților s-a mai anun
țat că detașamente ale F.M.L.N. au 
atacat trupele trimise împotriva lor 
în departamentul Chalatenango, în 
nordul țării, unde cele mai impor
tante lupte au fost angajate în lo
calitățile Las Garcitas și Potrero 
Grande.

AGENDA ENERGETICA
SUEDIA : Generatoare 

eoliene

Criza economică mondială
se amplifică și se agravează

Care sînt perspectivele economiei 
mondiale în 1983 ? Vor putea fi de
pășite dificilele probleme moștenite 
de la anul abia încheiat ?

Răspunsul diferitelor instituții in
ternaționale de specialitate la ase
menea întrebări tradiționale la fie
care debut calendaristic sînt mai 
pesimiste decît se anticipa. Fapt, 
dealtfel, explicabil. An de an, de 
la declanșarea actualei crize eco
nomice mondiale, s-a sperat într-o 
ameliorare a situației, lăsîndu-se o 
portiță deschisă încrederii că mult 
dorita relansare se va produce. Au 
trecut însă nouă ani și toate reme
diile încercate au rămas fără re
zultat : 1982 a însemnat pentru
economia mondială o continuare a 
confruntării cu fenomenele de cri
ză, iar prognozele pentru noul an 
nu îndreptățesc speranța că 1983 va 
marca sfirșitul ei.

Deosebit de concludent în acest 
sens este ultimul raport întocmit de 
experții O.C.D.E. (Organizația pen
tru Colaborare și Dezvoltare Econo
mică), ce abordează problemele 
principalelor 24 de țări industriali
zate ale lumii capitaliste, care au 
o pondere de două treimi în pro
ducția și comerțul mondial. După 
previziunile raportului amintit, ac
tivitatea economică a „celor 24“ a 
înregistrat anul trecut o „creștere 
negativă" (—0,5 la sută), față de 3,3 
la sută cît a fost sporul mediu 
anual în perioada 1970—1980 și 1,3 
la sută în 1981. în ce privește 
perspectivele pe termen scurt, ex
perții O.C.D.E. consideră că la ori
zont nu se preț, urează nici o 
schimbare importantă, perspecti
vele pentru 1983 fiin>. mai întune
cate decît se anticipa ;n mai 1982, 
in special pentru Statele Unite, 
Canada și țările vest-europene.

Expresia pe plan social a situației 
din economie este agravarea îngri
jorătoare a șomajului. Pe ansam- 

i^blul țărilor O.C.D.E., numărul celor

• Activitatea economică a principalelor state capitaliste — sub cota zero • Șomajul afectează 
32 milioane de oameni, respectiv 9 la sută din forța de muncă activă ; inflația a crescut in 
cursul anului trecut cu 9 la sută • Bilanț dramatic pentru țările „lumii a treia" : încasările 
din export înregistrează un deficit de 40 miliarde dolari ; datoriile externe au ajuns la 

626 miliarde dolari

rămași fără locuri de muncă era la 
sfîrșitul anului trecut de 32 de mi
lioane (ceea ce înseamnă 9 la sută 
din forța de muncă activă) și exis
tă temeri că încă în prima jumă
tate a anului în curs el se va ri
dica la 35 de milioane. Pentru unele 
țări, cum este Marea Britanie, șo
majul a atins cele mai înalte culmi 
cunoscute vreodată.

Anemia economiei și, implicit, 
creșterea șomajului n-au dus însă 
la scăderea puternică a febrei pre
țurilor, așa cum se întîmpla altă
dată, rata inflației menținîndu-se 
la cote ridicate, de peste 9 la sută, 
în nici o precedentă perioadă de 
criză, șomajul și inflația n-au

coexistat la niveluri atît de înalte. 
Măsurile „clasice" folosite de facto
rii politici din Occident in lupta 
contra inflației, cum ar fi austeri
tatea bugetară și înghețarea sala
riilor, afectează însă doar sectoare
le sociale (locuințe, sănătate, invă- 
țămînt), precum și puterea de 
cumpărare a oamenilor muncii — 
nu însă și beneficiile monopoluri
lor, care continuă să crească, adin- 
cind și .................. ..
ciale.

Țările 
încearcă 
ma propriilor mase 
și printr-un întreg 
spoliere a statelor în curs de dez-

mai mult inechitățile so-

capitaliste 
să iasă din

industrializate 
criză pe sea- 
populare, dar 
mecanism de

voltare. După toate probabilitățile, 
1382 s-a încheiat pentru țările „lu
mii a treia" cu același bilanț dra
matic ca și anul precedent, cind 
aceste state au înregistrat o redu
cere absolută a venitului pe locui
tor. Scăderea încasărilor din ex
porturi și creșterea costului im
porturilor, sporirea sumelor plătite 
în contul dobînzilor și a pierderilor 
pricinuite de speculațiile valutare 
de pe piețele țărilor capitaliste in
dustrializate sînt, după aprecierea 
unanimă a specialiștilor, principa
lele cauze care slăbesc tot mai 
mult capacitatea de dezvoltare a 
statelor rămase în urmă pe plan 
economic. Numai între 1980 și 1982,

STATISTICI ELOCVENTE
ANGLIA. La Londra s-a anunțat că, pe parcursul 

lumi trecute, rezervele de aur și valută convertibilă ale 
Marii Britanii au scăzut cu echivalentul a peste un mili
ard de dolari, reducîndu-se de la circa 18 miliarde la 
16,97 miliarde dolari - relatează agenția Associated 
Press. Reducerea s-a datorat în principal măsurilor ce 
s-au dovedit necesare pentru sprijinirea cursului lirei 
sterline, care a manifestat în decembrie 1982 o tendință 
aproape permanentă de scădere în raport cu monedele 
altor țări vest-europene și yenul japonez.

BELGIA. In ultimele două săptămini ale lunii decem
brie 1982, numărul șomerilor din Belgia a crescut la 
484 000, a anunțat Oficiul muncii de la Bruxelles, citat 
de agenția Associated Press. Aceasta reprezintă, după 
cum precizează sursa, 11,6 la sută din forța de muncă 
a țării. Oficiul a precizat că situația cea mai gravă se 
înregistrează în domeniul industriei construcțiilor, pre
cum și în cel al serviciilor.

R.F. GERMANIA. Administrația uzinelor firmei vest- 
germane producătoare de automobile „Opel" a anun
țat că 3 800 lucrători au fost trecuți în așa-numitele 
„schimburi reduse", cu diminuarea corespunzătoare a 
salariilor, in prezent, în R.F.G. lucrează potrivit unor 
asemenea orare peste 1 100 000 de persoane.

PIAȚA COMUNA. Creșterea prețurilor în țările mem
bre ale Pieței comune, calculată pe perioada sfîrșitul 
lui noiembrie 1981 — sfîrșitul lui noiembrie 1982, a fost 
de circa 10 la sută, a anunțat Serviciul de statistică 
„Eurostat". Cele mai mari majorări s-au înregistrat în 
Grecia — 20 la sută, precum și în Italia - 16 la sută. 
In Belgia, Danemarca, Franța, Luxemburg și Republica 
Irlanda inflația a fost între 9 și 12 la sută.

arată statisticile Băncii Mondiale, 
încasările anuale din exporturi ale 
țărilor in curs de dezvoltare au 
scăzut cu 40 miliarde de dolari, în 
timp ce plățile lor pentru serviciul 
la datoria externă pe termen me
diu și lung au crescut cu 37 mi
liarde dolari.

Toți acești factori, dar în special 
politica dobînzilor înalte promova
tă de țările capitaliste dezvoltate, 
au dus la acumularea de către sta
tele în curs de dezvoltare a unei 
utăașe datorii externe, care s-a ri
dicat la sfîrșitul anului 1982 la fa
buloasa sumă de 626 miliarde de 
dolari — ceea ce înseamnă o tripla
re în șase ani. Un recent raport al 
O.C.D.E., poate cel mai complet pu
blicat vreodată pe această temă, 
arată că, într-un moment cînd eco
nomia mondială traversează „difi
cultățile cele mai grave de după 
anii ’30", problema înglodării toț 
mai mult in datorii a țărilor în curs 
de dezvoltare constituie „un motiv 
de îngrijorare crescîndă". Numai 
plata dobînzilor înseamnă pentru 
unele țări în curs de dezvoltare, 
cum a fost anul trecut cazul Ar
gentinei sau Braziliei, alocarea 
pînă la 100 la sută din veniturile 
lor din exporturi.

Această uriașă pierdere de devi
ze, care se alătură altor efecte de
vastatoare ale fenomenelor de cri
ză, aduce țările în curs de dezvol
tare, ca și ansamblul economiei 
mondiqle, într-o situație de nesu
portat. Dealtfel, ultimele analize și 
rapoarte ale instituțiilor internațio
nale de specialitate consideră că 
impactul diferitelor elemente com
ponente ale crizei este suficient de 
puternic pentru a menține încă 
multă vreme economia mondială 
îr.tr-o stare de recesiune și a face 
imperceptibilă orice ameliorare a 
situației actuale.

STOCKHOLM. — In Suedia au 
fost construite prototipurile unor 
generatoare eoliene, cel amplasat pe 
insula Gotland, în largul coastei de 
răsărit, și cel de la Maglarap, in su
dul țării, scrie cotidianul „The Fi
nancial Times", care menționează că 
punerea lor în funcțiune va marca 
începutul unei perioade de trei ani 
de utilizare experimentală a energiei 
vîntului. Construirea celor două ge
neratoare constituie partea principa
lă a programului suedez de folosire 
a energiei eoliene, avînd drept scop 
verificarea potențialului acestei sur
se de energie. Ministrul suedez 
energiei, Neils Asling, aprecia 
energia eoliană ar putea ajunge 
concureze în privința costului 
noile centrale pe bază de cărbune, 
a relevat că va trebui încurajată 
cooperarea internațională, sub forma 
unor proiecte comune, în acest do
meniu.

In nordul țării, autoritățile au hJ- 
tărît ca satul Rakthinthai să devin4 
prima localitate al cărei necesar e 
energie să fie asigurat în întregi) V 
prin captarea radiațiilor solare. DȘyJ 
experimentul va fi încununat de suc
ces, sistemul va fi extins în 
provincii ale țării. Institutul asiatic 
de tehnologie din. Bangkok studiază 
în prezent și alte posibilități de uti
lizare a energiei solare. De exemplu, 
a fost pus la punct prototipul unui 
uscător de orez.
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THAILANDA : Experiment 
privind utilizarea 
radiațiilor solare

BANGKOK. — Pînă in prezent, în 
Thailanda, țară tropicală, energia 
solară a fost folosită îndeosebi pen
tru încălzirea apei la unele hoteluri 
și spitale de provincie. Planificatorii 
guvernamentali afirmă însă că ea 
devine tot mai atrăgătoare pentru 
industrie și gospodăriile particulare, 
relatează agenția Associated Press.

AUSTRALIA: Perspectivele 
extracției de cărbune

CANBERRA. — Spre sfirșitul' ani • 
lor '90, Australia ar putea să 
livreze țărilor vest-europene pînă 
Ia 100 milioane tone cărbune 
pe an, afirmă un expert al firmei 
„Saarbergwerke". Necesarul de căr
bune al țărilor vest-europene, care 
fac parte din Organizația pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), va fi, la data respectivă, 
potrivit estimărilor, de 790 milioane 
tone pe an, din care aproximativ 
380 milioane tone vor fi asigurate 
din producție internă, iar 410 mili
oane tone — din import.

Pină în prezent, ponderea Austra
liei in aprovizionarea țărilor vest- 
europene cu cărbune energetic, dato
rită distanței la care se află, a fost 
neînsemnată. Situația se poate însă 
schimba dacă ținem seama de fap
tul că porturile australiene sînt do- 

. tate cu utilajul necesar pentru pri
mirea de nave de mare tonaj.

CAPRICIILE VREMII
Un val de aer cald s-a abătut asu

pra întregului teritoriu al Austriei, 
ridicind mercurul termometrelor 
din numeroase localități pină la 
plus 13 grade — temperatură-record 
pentru începutul lunii ianuarie. In 
stațiunile montane, zăpada a 
început să se topească rapid, făcind 
imposibilă practicarea sporturilor 
de iarnă.

Celsius. In localitatea Chittagong, 
mercurul termometrelor a coborlt 
la minus 11 grade, temperatură- 
record, in ultimii 
această zonă.

15 ani, pentru

Puternicul val de frig care s-a 
abătut asupra Bangladeshului, in 
ultimele două săptămini, a provo
cat moartea a cel puțin 18 persoa
ne, s-a anunțat la Dacca. Cel mai 
mult afectate au fost regiunile de 
nord ale țării, unde temperaturile 
au scăzut pină la minus 3 grade

Autoritățile din 
Belo Horizonte au 
mărul persoanelor ce și-au pierdut 
viața în urma furtunii și inunda
țiilor care au afectat duminica tre
cută localitatea este de peste 90. 
De asemenea, mii de locuințe au 
fost distruse și numai daunele pro
vocate sectorului comercial sint 
evaluate la circa 12 milioane de 
dolari — relatează agenția France 
Presse.

orașul brazilian 
anunțat că nu-
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