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• RUBRICILE NOASTRE :

Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate condu
cerii partidului ; Faptul 
divers ; Carnet cotidian ; 
Sport ; De pretutindeni ; 

® Ancheta „Scînteii": De la 
mină la termocentrală 
- cărbunele poate și 
trebuie să ajungă mai 
repede, în condiții de 
calitate superioară.

Campania agricolă <fe primăyarăSEMĂNĂM CIUTURILOR DIN PRIMA EPOCĂ
- pe un front cit mai larg, cu maximă 

grijă pentru calitatea lucrărilor!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 , ! 9

a făcut seri o vizită de lucru în unități petroliere 
din județul Prahova

în cadrul dialogului secretarului general al partidului cu cadre de conducere din ministerul de resort, 
cu specialiști și muncitori au stat problemele privind modul cum se aplică programul de organizare 
superioară a activității în industria petrolieră, de creștere a producției de țiței și gaze pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea privind asigurarea independenței energetice a țării

Din județele din sudul și vestul 
țării — Timiș, Tulcea, Constanța, 
Dolj, Giurgiu, Teleorman, Ialomi
ța, Prahova, Călărași, Buzău, Dîm
bovița și Brăila — au sosit primele 
vești despre începerea insămință- 
rilor de primăvară. Există condi
ții ca in zilele următoare aria în- 
sămințărilor să se extindă in toate 
zonele de cîmpie și apoi în cele
lalte zone ale țării. Ținînd seama 
de condițiile climatice deosebite 
în care se desfășoară actuala cam
panie agricolă — temperaturi mai 
ridicate decit cele normale pentru 
această lună, rezervă de apă in 
sol insuficientă în majoritatea zo
nelor țării — cerința practică ime
diată este ca încă din această săp- 
tămină, pretutindeni unde terenul 
permite, să se treacă cu toate for
țele la semănatul culturilor din 
prima epocă : mazăre pentru boa
be și păstăi, ovăz, lucerna, trifoi, 
borceag, rădăcinoase, ceapă, ustu
roi ș.a.

In ■ această primăvară, cu preci
pitații mat reduse decit în alți ani, 
este necesar să fie luate măsuri 
tehnice și organizatorice speciale 
pentru adaptarea tehnologiilor de 
lucru la starea de fapt a terenului. 
Astfel, lucrările solului trebuie 
executate la o adîncime cit mai 
mică pentru a se preintimpina 
pierderile de apă prin evaporare, 
tn acest sens se recomandă ca la 
efectuarea lucrărilor să fie folosite 
agregate complexe de mașini și

utilaje cu care se execută mai 
multe operații la o singură trecere 
și care asigură, totodată, o pro
ductivitate mai mare, concomitent 
cu realizarea unor economii în
semnate de carburanți.

Important este ca semănatul Să 
se facă in perioade, foarte scurte, 
iar sămînța să fie încorporată în 
stratul umed și bine afinat. Pretu
tindeni este imperios necesar să 
se manifeste o înaltă răspundere 
pentru calitatea lucrărilor, pentru 
asigurarea densității optime pre
văzute la fiecare cultură, acestea 
depinzînd de munca de zi cu zi a 
mecanizatorilor și cooperatorilor, 
dar mai ales de exigența specia
liștilor, care acum au datoria să 
se afle permanent în cîmp, in 
mijlocul formațiilor de lucru.'

Dincolo de respectarea întocmai 
a regulilor agrotehnice stabilite, 
reunita deplină a noii campanii 
agricole de primăvară este condi
ționată de organizarea temeinică 
a muncii in fiecare fermă și uni
tate agricolă, acțiune la care or
ganele și organizațiile de partid 
de la sate sînt chemate să-și aducă 
întreaga contribuție. Spiritul nou 
de muncă, ordinea și disciplina, 
răspunderea pentru calitatea lu
crărilor trebuie să se manifeste 
pește tot din primele zile ale cam
paniei agricole de primăvară, pen
tru a se pune o temelie solidă re
coltelor sporite din acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, miercuri dimineața, o vizită de lucru in unități 
petroliere din județul Prahova.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii
Emil Bobu, Ion M. Nicolae, 
lui, Gheorghe Vlad, ministrul

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități ale industriei 
petroliere se înscrie în cadrul preo
cupărilor constante ale secretarului 
general al partidului de a ridica nive
lul întregii activități in sectoare de 
primă importanță ale economiei na
ționale ’ de care depinde nemijlocit 
progresul susținut și multilateral al 
patriei.

în centrul dialogului secretarului 
general al partidului cu factori de 
răspundere din ministerul de resort, ■ 
cu specialiști și muncitori au stat 
probleme privind modul în care se 
aplică programul de organizare su
perioară a activității, de creștere a 
producției de țiței și gaze, program 
elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în scopul creșterii 
mai puternice fa' prodUcțieîidd 'hidi'O-1 
cărburi, astfelJ incit" 'să " se/' fdâîizeză'" 
mai devreme obiectivul stabilit' d’b '■ 
Congresul al ,XH-îea al P.C.R. pri
vind asigurarea independenței ener
getice a’ patriei. Au fost analizate, la 
fața locului, rezultatele obținute prin 
aplicarea acestor măsuri, care asigu
ră creșterea răspunderii tuturor oa
menilor muncii din această ramură 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
șl legarea retribuției personalului 
muncitor direct de' rezultatele activi
tății fiecăruia în sporirea producției 
de țiței și gaze, influenta acestui- 
sistem de retribuire asupra realiză
rii producției, acțiunile ce urmează 
a ft- întreprinse în continuare în 
se nil ridicării eficientei economice 
ăfe <fâregii activități.•' J

Primul obiectiv al vizitei a fost 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
SI PROIECTĂRI PENTRU PE
TROL Șl GAZE DIN CÎM- 
PINA. La sosire, numeroși pe
troliști, cercetători și muncitori, 
locuitori ai orașului au făcut 
secretarului general al partidului o 
caldă și entuziastă primire. S-a scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
dîndu-se expresie unității strînse, 
indestructibile a clasei munoitoare, 
a tuturor oamenilor muncii, a în
tregii noastre națiuni în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
sentimentelor de profundă recunoș- 

viceprim-ministru al guvernu- 
petrolului.

tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru preocuparea și 
grija statornice consacrate dezvol
tării multilaterale a patriei, creșterii 
continue a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru 
popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intîmpinat de tovarășul Virgil 
Cazacu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., de 
membri ai conducerii institutului.

Tineri și tinere au oferit cu dra
goste tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori, urîndu-i un căldu
ros bun venit în mijlocul petroliști
lor prahoveni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului-nostru sînt: invitați 
să ■ viziteze o reprezentativă r expozi
ție, organizată la intrarea în institut, 
în care sînt reunite o serie de reali
zări obținute de colectivul de aici in 
activitatea de cercetare în domeniul 
forajului sondelor și extracției de 
țiței și gaze.

Directorul general al institutului, 
Gheorghe Aldea, informează că ac
tivitatea acestuia este îndreptată 
spre punerea în valoare de noi re
zerve de zăcăminte de țiței și gaze. 
Se arată că, avîndu-se în vedere 
cerința asigurării intr-o măsură tot 
mai mare a necesităților de materii 
prime și energetice din țară, în ex
tracția țițeiului o atenție deosebită 
se va acorda aplicării de noi tehno
logii, care să conducă la majorarea 
factorului final de recuperare.

Pe linia unor asemenea preocupări, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentată o gamă variată de 
aparate utilizate la forajul sondelor, 
extracția țițeiului și gazelor, care pun 
în evidență capacitatea specialiștilor 
din acest domeniu de a realiza pro
duse cu o înaltă performanță. Au 
reținut atenția utilajele și tehnolo
giile destinate creșterii factorului fi
nal de recuperare a țițeiului, opera
țiunilor de stimulare a sondelor și 
sporirii gradului de extragere a ți- 
țeiurilor vîscoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat unele laboratoare, în cadrul că
rora se analizează fluidele de foraj 
în condiții de zăcămînt, compoziția 
gazelor, elemente deosebit de impor
tante în stabilirea metodelor de ex

ploatare, a factorului final de recu
perare.

In timpul vizitei, secretarul general 
al partidului a subliniat din nou im
portanța găsirii unor soluții și mij
loace adecvate în scopul legării mai 
strînse a cercetării cu producția, 
scurtării duratei de aplicare în prac
tică a rezultatelor obținute în labora
tor, al măririi vitezei de foraj a son
delor și reducerii consumurilor de 
materiale și energie.

La încheierea vizitei ,1a Institutul 
de cercetări și proiectări pentru pe
trol și gaze, cei prezenți l-au 
înconjurat din nou pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu aceleași senti
mente de stimă, de profundă dragos
te și recunoștință. Mulțumind pentru 
vizită, gazdele l-au asigurat pe 
secretarul general al partidului că vor 
face totul pentru a-și spori contribu
ția la progresul industriei noastre pe
troliere.

Vizita de lucru a continuat la 
SCHELA DE EXTRACȚIE
BOLDEȘTI, unitate cu o veche și
bogată tradiție în industria noastră 
petrolieră. De-a lungul întregului 
traseu străbătut pînă la schelă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a .fost 
salutat cu dragoste și căldură de pe
troliști, de locuitorii acestor me
leaguri. La sosirea în schelă, o for
mație alcătuită din membri ai gărzi
lor patriotice și ai detașamentelor de
pregătire a tineretului pentru a-
părarea patriei a prezentat onorul.

Conducerea unității l-a informat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu des
pre măsurile-luate privind îmbună
tățirea organizării activității în scopul 
sporirii producției de țiței și gaze, 
în continuare a fost prezentat parcul 
de rezervoare, prevăzut cu instalații 
moderne de automatizare.

Pe parcursul vizitei la cele două 
obiective, muncitorii și specialiștii au 

exprimat secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vii mulțumiri pentru grija 
permanentă, sprijinul și îndrumarea 
directă de care se bucură această 
ramură și care își găsesc o nouă ilus
trare în măsurile de îmbunătățire a 
organizării activității în unitățile in
dustriei petroliere.

Cei prezenți și-au exprimat con
vingerea fermă că aplicarea progra
mului inițiat de secretarul general al 
partidului va determina o puternică 
mobilizare a colectivelor de oameni 
ai muncii în vederea înfăptuirii 
obiectivelor prevăzute în programele- 
jspeciale de creștere a producției de 
țiței și gaze, dind glas angajamen
tului lor de a realiza în mod exem
plar sarcinile stabilite de Conferința 
Națională a partidului pentru acest 
important sector al economiei națio
nale, de a-și aduce pe deplin contri
buția Ia asigurarea independentei 
energetice a patriei.

TIMIȘ: 4

Cu forțe .sporite la însămînțarea 
mazării și furajelor, la plantarea 

cartofilor și legumelor
Temperaturile mai ridicate din sol 

(4 grade la adincimea de 5—10 cm),, 
înregistrate in ultimele zile în zona 
de sud-vest a țării, au permis agri
cultorilor din Timiș să înceapă mai 
devreme decit în alți ani lucrările 
agricole de primăvară. Pregătirile in 
vederea declanșării noii campanii 
agricole au fost încheiate încă de 
sâptămîna trecută, odată cu instrui
rea mecanizatorilor privind mînui- 
rea agregatelor complexe ce vor fi 
utilizate in această primăvară, cu 
constituirea formațiilor specializate 
pe lucrări (fertilizare, pregătirea 
patului germinativ, semănat) și 
numirea specialiștilor care le vor 
conduce. în unități se află și spe
cialiștii direcției agricole județene, 
repartizați pe consilii unice agro
industriale, pentru a răspunde 
direct (de îndrumarea și sprijinirea 

.'’.-ăetîyjțăț'ii în -această campanie.
. Practic, majoritatea mecanizato
rilor, cooperatorilor și specialiștilor 
își petrec de acum ziua de muncă 
în cîmp, lucrînd la pregătirea tere
nului și semănatul culturilor din 
epoca întîi, care vor ocupa peste 
60 000 hectare. Pînă miercuri; 9 mar
tie, în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din consiliile agroin
dustriale Biled, Lovrin, Peciu Nou, 
Deta, Variaș ș.a., pregătirea patului 
germinativ s-a efectuat pe mai bine 
de 5 000 ha. Se cuvine să eviden
țiem aici o măsură luată de orga
nele agricole județene menită să 
asigure executarea unor lucrări de 
bună calitate și să contribuie la 
menținerea apei în sol : nivelarea 
prealabilă a terenului prin utili
zarea de bare în agregate cu grape 
cu colți.

în ce privește semănatul culturi

Relatări din județele Olt și’Tulcea - în pagina 
a ll-a.

MUREȘ : Suplimentar — 35 milioane kWh 
energie electrică

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă. colectivele de energeticieni 
din Iemut, Fintînele și Tîrnăveni, 
din cadrul întreprinderii „Electro- 
centrale" Mureș, au livrat, in pe
rioada de la începutul anului și 
pinâ acum, peste sarcinile de plan, 
35 milioane kWh energie electrică. 

lor din epoca I, cele mai mari su
prafețe — 530 ha — au fost însă- 
mînțate cu mazăre păstăi în fer
mele proprii ale. întreprinderii de 
legume și fructe, precum și în cele 
din cooperativele agricole din Biled, 
Peciu Nou și Lovrin. Unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Sacoșu Turcesc și Deta au trecut 
la semănatul mazării boabe, intr-o 
singură zi realizindu-se aici 75 ha. 
în cursul zilei de ieri au fost plan-- 
tate și primele 50 ha cu cartofi 
timpurii, iar în fermele întreprin
derii „Fructus" și ale cooperativelor 
agricole din consiliul agroindustrial 
Variaș se seamănă in ritm susținut 
și se plantează ceapa uscată, ustu
roiul, rădăcinoasele și verdețurile. 
Suprafețe însemnate (peste 500 ha) 
au fost semănate cu plante furaje
re, în special -'trifoliene, evidențiin* - 

'dii-se în aceăstă privință consiliile 
agroindustriale' Biled, Lovrin, Deta, 
Variaș și Buziăș. îh același timp, în: 
unitățile din consiliul agroindus
trial Cenei se seamănă intens plan
tele medicinale.

E timp frumos în Banat, oamenii 
ogoarelor sînt la datorie, lucrează j 
cu însuflețire. Rezultatele ar pu
tea fi însă și mai bune dacă nu 
s-ar pierde încă timp prețios aștep- 
tînd sosirea motorinei și a îngrășă
mintelor chimice. Agricultorii timi- 
șeni solicită forurilor in drept ca 
aceste probleme să fie soluționate 
cu maximum de operativitate. în 
interesul bunului mers al lucrărilor 
agricole, al sporirii rodniciei ogoa
relor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Este de remarcat că acest spor de 
producție, obținut în principal pe 
seama exploatării superioare a 
agregatelor și instalațiilor, a fost 
realizat în condițiile în care au fost 
economisite 400 tone combustibil 
convențional. (Gh. Giurgiu).

La Schela de extracție Boldești La Institutul de cercetări șl proiectări pentru petrol șl gaze din Cîmpina
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faptul!-I
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I DIVERS I
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I Felicitări I

SCRISORI ALE OAMENILORMUNCÎI^ 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 

Masuri ferme pentru îmbunătățirea activității comerciale

I
I

I
I
I

Știați că locuitorii comunei 
Smirdan, din județul Tulcea. se 
numără printre cei mai mari 
producători de mărțișoare și fe
licitări din tară 7 Pentru 1 mar
tie din acest an, meșteșugarii 
din Smirdan, conduși de talen
tatul creator popular Marian 
Baicu, au realizat un milion de 
mărțișoare ! Tot aici se „fabri
că" și felicitări. In întimpinarea 
zilei de 8 Martie, ei au expediat 
unităților de desfacere din țară 
încă un milion de felicitări.

In ce ne privește, nu ne ră
mâne decit să le adresăm... feli
citări I

I
I
I
I
I

I I
I

Eroism 
marinăresc

i
I
I
I
I
I
I
I
I

Aflat in drum spre casă, din- 
tr-o cursă lungă pe mările și 
oceanele lumii, echipajul car
goului „Bușteni" naviga prudent 
prin apele dezlănțuite de furtu
nă ale Mării Egee. Deodată, in 
dreptul unei insule, s-a auzit o 
explozie puternică, iar stafia de 
radio a recepționat cunoscutul 
semnal S.O.S. Comandantul de 
cursă lungă Ilie Ignat a dat or
din de abatere de la traseu Și, 
după două mile, a fost desco
perit un feribot grecesc care se 
scufunda. In curind, alte două 
cargouri românești — „Pașcani" 
și „Gruia" — aflate in zonă, au 
venit la locul catastrofei. După 
o luptă aspră cu valurile înalte 
de opt metri și cu ploaia In ra
fale care împiedica vizibilitatea, 
14 marinari de pe nava scufun
dată au fost salvați.

Gest de omenie și de bărbăție 
al navigatorilor români l

I
I
I
I
!
I
I
!

I
I
I
I
I
I

Mulțumiri
„Călătoream cu ■ acceleratul 

829, București-Constanța — ne 
scrie B.C. La coborire, am uitat 
în compartiment poșeta cu ac
tele, plus o sumă mare de bani. 
Am observat lipsa peste ju
mătate de oră. Cind m-am în
tors în gară, am avut bucuria 
să-mi găsesc lucrurile uitate la 
postul de miliție. Le adusese 
Panait Neagu, str. 7 Noiembrie, 
Techirghiol. Vă rog să-mi dațl 
posibilitatea să-i mulțumesc la 
rubrica -Fapt divers»".

Ceea ce am și făcut.

la

I
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Potrivire nu 
numai de nume

în comuna Moșna, județul 
Iași, se află un impunător ma
gazin universal. Magazinul are 
trei vînzători, cu același nume : 
Dima. Gheorghe Dima. loan 
Dima, Timofte Dima. Cei trei 
Dima nu sint frați, nu sint rude. 
Simplă potrivire de nume. Dar 
și de nărav. Tustrei au fost sur
prinși de un control cu aceleași 
nereguli : mărfuri dosite, 'prețuri 
neafișate, depozitarea defec
tuoasă a mărfurilor. Urmarea a 
fost aceeași: sancțiune. Numai 
„nivelul" amenzilor a fost dife
rit : între 500 și 2 500 lei. Să 
sperăm că toți trei se vor alege 
cu aceeași învățătură de minte.

I
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Dau și-n scris"
— Prieten îmi ești tu 7 

dacă tu 
sint la 
ajute 7

— Eu 
prieteni 
tenul la ..------— - . -
suma pe care mi-o ceri cu îm
prumut e prea mare și—

— Si n-ai încredere în mine, 
nu 7 Ei bine, atunci îți dau și-n 
scris, cu martori, că m-ai îm
prumutat cu bani, că mă anga
jez să ți-i înapoiez. că...

$i astfel. Dan Gașpar din Ti
mișoara împrumuta bani, mii și 
mii de lei. cu chitanțe în regulă, 
de la prieteni și cunoscuți, în
tărind hîrtiile cu promisiuni șt 
cu un legămint pe care-l credea 
irezistibil :

— Pe cuvintul meu de onoare!
Dar zilele treceau, scadențele 

veneau și se aminau, iar „cuvin
tul" lui Gașpar rămînea simplă 
vorbă-n vint. Cit.despre onoare, 
de unde 7 Cei care l-au 
prumutat aleargă după 
iar el fuge din calea lor 
cotro vede cu ochii. Dacă-l 
tilniți, înainte de a-i da un

I
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............. .... . Păi 
nu mă ajuți acum, cind 
ananghie, cine să mă

nu zic că nu sîntem 
și că, vorba ceea, prie- 
nevoie se cunoaște, dar

îm- 
el, 
In- 
in- 

...... . .......   .. îm
prumut, dați-l pe mina legii !

Fostul cioban 
și căciulile

In aceeași noapte, Victor Dră- 
guceanu din comuna Stoenești, 
județul Argeș, i-a lăsat pe doi 
trecători pașnici fără căciuli, 
smulgîndu-le de pe capete. O 
singură noapte a stat el cu cele 
două căciuli. A doua zi a rămas 
fără nici una și s-a ales cu un 
nou dosar penal. Pentru că V.D., 
care fusese ciobân, își părăsise 
turma și>se apucase de furtișa
guri. După cum ne informează 
procurorul-șef Stefan Catrina 
din Cimpulung. mat grav este 
faptul că fostul cioban a furat 
cele două căciuli în timp ce se 
afla in executarea unei pedepse 
prin muncă pentru alte infrac
țiuni săvîrșite. Ba, colac peste 
pupăză, el era și cercetat pen
tru conducerea fără permis a 
unei motorete. Cum pentru res
pectiva motoretă nu avea cer
tificat de înmatriculare, stăpinul 
acesteia — păgubașul — este ru
gat să se adreseze organelor de 
miliție sau procuratură, pentru 
a intra in posesia „obiectului".

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii
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Două scrisori adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sesizau o 
serie de neajunsuri — petrecute în 
anii trecuți — la I.C.E.-„Fructex- 
port" privind exportul de legume 
deshidratate și mere, legate îndeo
sebi de activitatea directorului ad
junct al acestei întreprinderi. Lupu 
Gheorghe, și economistei Donea 
Antoaneta în contractarea și deru
larea exportului.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisorile au fost în
credințate spre examinare pre
ședintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale și ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Pe baza 
cercetărilor efectuate a rezultat că. 
în cea mai mare parte, faptele re
latate in scrisoare sint întemeiate, 
între, altele, se precizează că dato
rită modului defectuos în care a 
fost îndrumată și controlată de con
ducerea întreprinderii, activitatea 
serviciului specializat In exportul 
de legume deshidratate, contracta
rea și exportul acestora s-au efec
tuat fără un studiu de piață care 
să asigure extinderea relațiilor și 
obținerea unei eficiente cit mai ri

dicate a exportului. Nu s-a acționat 
pentru instituirea unui sistem co
respunzător de informare, nu au 
fost utilizați pentru cercetarea și 
urmărirea sistematică și operativă 
a prețurilor practicate delegații 
permanenți și temporari trimiși în 
exterior, încheindu-se contracte 
fără a se cunoaște prețurile ob
ținute de alte firme.

In anii 1980 și 1981 s-au efectuat 
vînzări de produse deshidratate. în- 
călcîndu-se legislația și metodologia 
de vînzare privind operațiunile de 
export. Din proprie inițiativă, eco
nomista Donea Antoaneta a dispus 
vînzarea unor produse fără refe
ratele necesare aprobate de condu
cerea întreprinderii. Din control a 
mai rezultat că și alte operațiuni 
de export au fost efectuate fără 
referate de vînzare aprobate sau cu 
referate aprobate... după încheierea 
contractelor.

în activitatea desfășurată de 
Lupu Gheorghe. în calitate de di
rector și, ulterior, director adjunct 
al întreprinderii, s-au manifestat 
atitudini de subiectivism in alege
rea firmelor partenere, superficia
litate la contractări, lipsă de exi
gență și control în urmărirea deru

lării contractelor externe, un stil da 
muncă defectuos, dezordonat

Din cercetarea efectuată a mai 
reieșit că lipsurile constatate se da- 
toresc și modului defectuos în care 
a fost condusă activitatea serviciu
lui respectiv. In cadrul colectivului 
au existat dezordini, acte de indis
ciplină, nerespectări ale directive
lor în tratativele cu partenerii ex
terni etc.

Pentru îmbunătățirea activității 
întreprinderii, pentru statornicirea 
unui climat de ordine și disciplină 
s-au luat, în primul rind.- unele 
măsuri organizatorice : a fost des
tituit din funcție directorul adjunct, 
Lupu Gheorghe. a fost schimbat din 
funcția de șef serviciu legume și 
fructe deshidratate Dinu Dragoș 
Nicolae și a fost scoasă din activi
tate și încadrată într-o altă uni
tate economista Antoaneta Donea, 
cazurile lor urmînd a fi discutate 
și în organizația de partid ; s-au 
întocmit acte de răspundere mate
rială pentru recuperarea unor pre
judicii și s-au stabilit măsuri pri
vind întărirea controlului exercitat 
de organizația de partid și C.O.M. 
în scopul respectării legalității, 
creșterii pregătirii profesionale și 
calității muncii fiecărui lucrător.

Rezultate pozitive prin folosirea corespunzătoare

Activiști ai secției pentru pro
blemele muncii de partid în agri
cultură a C.C. al P.C.R. și ai Co
mitetului județean de partid Vran- 
cea, împreună cu specialiști ai De
partamentului industriei alimenta
re au analizat,' la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu. o scrisoa
re ce i-a fost adresată în legătură 
cu unele deficiențe în desfășurarea 
producției și folosirea utilajelor la 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii Vrancea.

în raportul de cercetare al se
cretarului de resort al C.C. al 
P.C.R., care a coordonat analiza, se 
precizează că o bună parte din cele 
sesizate nu se confirmă : întreprin
derea a înregistrat un șir de rezul
tate pozitive, realizînd, pe 11 luni 
ale anului trecut, producția netă

a utilajelor
în proporție de 109 la sută, pro
ductivitatea muncii 109 Ia sută; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse 
iar beneficiile au fost realizate 
în procent de 122 la sută. Aceste re
zultate se datorează unei mai 
bune organizări a muncii și folo
sirii mai eficiente a materiilor pri
me. a căror pondere reprezintă, in 
industria cărnii, peste 95 la sută 
din totalul cheltuielilor. Se mai 
precizează că. la data controlului, 
starea de igienă și întreținere a 
unității era corespunzătoare.

După ce se precizează că nu este 
reală afirmația cuprinsă în scrisoa
re, potrivit căreia s-ar fi tăiat oi 
gestante, în raportul de cercetare 
se arată că. în general, s-a consta
tat o utilizare corespunzătoare a

utilajelor; nefolosite tntr-adevăr 
(depozitate în magazia întreprin
derii) au fost găsite doar 4 dula
puri frigorifice și două vitrine co
merciale. provenite de la magazi
nul de prezentare al întreprinderii, 
desființat în anul 1981, două benzi 
transportoare și două electrocare 
cu remorci. împreună cu organele 
locale și conducerea întreprinderii, 
s-a stabilit ca dulapurile frigorifi
ce să fie montate la subunități din 
județ, iar vitrinele frigorifice și 
benzile transportoare să fie redis
tribuite, electrocarele urmînd a £1 
casate.

S-a stabilit ca, în continuare, co
mitetul județean de partid să aibă 
în atenție activitatea întreprinderii 
și să acorde un sprijin sporit con
ducerii acesteia.

Dreptul efe o scrie impune respectarea adevărului
La începutul anului 1982, Con

stantin Mudova a fost Încadrat la 
Baza de ateliere și transporturi 
Viforita a Trustului petrolului 
Bolintin. Spre sfirșitul anului, el 
a adresat conducerii 1 partidului o 
scrisoare, aducînd grave acuzații 
unor persoane din unitate. între 
altele, autorul sesizării afirma că 
la întreprinderea respectivă s-ar 
produce pagube importante prin 
neutilizarea sau folosirea defec
tuoasă a unei instalații de control 
aduse din import, răspunzători pen
tru aceasta fiind unii maiștri și 
muncitori din cadrul bazei, chipu
rile „susținuți" de directorul uni
tății.

Problemele ridicate în scrisoare 
au fost cercetate, la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de. acti
viști ai C.C. al P.C.R., Comitetul 
județean de partid Dîmbovița și 
specialiști din Ministerul Petrolului.

în raportul de cercetare al pre
ședintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 

\ Economice și Sociale, care a coor

donat verificările, se precizează din 
capul locului că problemele sesi
zate nu se confirmă. Astfel, insta
lația de control la care se referă 
autorul scrisorii a fost importată în 
decembrie 1977, fiind pusă în funp; 
țiune etapizat în anul 1978 — une
le subansamble în aprilie, iar alte
le în octombrie. Această instalație, 
fiind transportabilă, a fost utilizată 
intens, atît la Viforita, cit și la 
alte baze similara din țară, la son
de în foraj, precum și la întreprin
derea de țevi „Republica" Bucu
rești. Se precizează că în perioada 
aprilie 1978 — noiembrie 1982 cu 
această instalație au fost controlate 
44 300 prăjini de foraj și țevi de 
extracție noi.

Cei ce deservesc instalația — 4 
persoane — sint toți membri de 
partid bine pregătiți profesional, cu 
experiență în muncă și cu bune re
zultate în activitatea lor, unii fiind 
trimiși in străinătate pentru specia
lizare in domeniul controlului ne
distructiv al materialului tubular 
de foraj.

Referlndu-se la autorul scrisorii, 
în raportul de cercetare se subli
niază că din octombrie 1949, cînd a 
fost încadrat in producție, el s-a 
dovedit un element indisciplinaț și 
instabil;' schiinbîndu-și llocul de 
muncă de... 18 ori 1 De asemenea, în- 
această perioadă, în anii' 1981— 
1965, a fost condamnat pentru fal
sificări. Tovarășii săi de muncă și 
conducerea unității îl caracterizea
ză ca fiind slab pregătit profesio
nal, nerespectînd adeseori dispo
zițiile maiștrilor șl șefilor de ate
lier sau lipsind nemotivat de la ser
viciu.

La terminarea cercetărilor, colec
tivul de control a discutat pe larg 
cu autorul scrisorii despre cele re
zultate din verificare, recomandîn- 
du-i să devină un muncitor corect 
și disciplinat, să pună capăt prac
ticii de a-și defăima colegii și șe
fii, în final C. M. angajindu-se să 
țină seama de recomandările 
făcute, ;

Neculai ROSCA

Plantarea cartofilor în cîmp, Ia C.A.P. Braniștea, județul Giurgiu Foto : Eugen Dichiseanu

SEMĂNATUL CULTUR10R DIN PRIMA EPOCA

Producerea răsadurilor de legume decurge bine, 
dar lipsesc anumite cantități de semințe

în aceste zile, numeroase forțe din 
satele județului Olt sint mobilizate la 
pregătirea producției legumicole a 
acestui an. Continuă fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice și organice, 
pregătirea terenului, insămînțarea 
culturilor pentru obținerea de răsa
duri, repararea solariilor, aprovizio
narea cu semințe. Răsadurile de var
ză și conopidă timpurie sînt deja 
repicate. De asemenea, sînt asigura
te peste 100 milioane fire de toma
te, ceea ce reprezintă 71,1 la sută 
din planul pe acest an. La ardeiul 
gras a fost asigurat răsad pentru 8 
milioane de fire din necesarul de 35 
milioane.

Sînt, așadar, suficiente argumen
te pentru a putea spune că anul a- 
cesta în județul Olt acțiunea de pro
ducere a răsadurilor se desfășoară 
bine. Dealtfel, imaginile „surprinse" 
la fața locului în multe unități sînt 
concludente : participarea lă muncă 
a unui număr sporit de cooperatori 
și lucrători din unitățile agricole, în
drumarea atentă a legumicultorilor 
din partea specialiștilor.

Acum, cînd în județ a Început 
practic însămînțarea culturilor de 
mazăre, rădăcinoase și verdețuri, 
cîteva aspecte rețin atenția. O bună 
parte din .cantitatea de legume ce 
este prevăzută în plan a se realiza

de către județul Olt nu are încă aco
perire cu contracte la desfacere. Este 
vorba de peste 120 000 tone legume, 
din care 69 000 tone tomate.. Pe de 
altă parte, lipsesc unele cantități de 
semințe absolut necesare : 55 tone 
de usturoi, 200 kg de ardei gras și 
1 500 tone de cartofi.

Supunem atenției forurilor de re
sort această stare de lucruri pentru 
a se adopta neîntîrziat măsurile ne
cesare care să sprijine pe legumicul
torii din județul Olt în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în acest an.

Iancu VOICU
corespondentul „Scinteii*

TULCEA i

Tractoarele și
Timpul frumos din ultimele zile a 

permis agricultorilor din județul Tul
cea să iasă în cîmp. Cei dinții care au 
trecut la semănatul culturilor din pri
ma epocă au fost mecanizatorii și 
cooperatorii din consiliul agroindus
trial Mahmudia. In cooperativele a- 
gricole Beștepe, Agighiol și Iazuri
le, ca și la asociația legumicolă Va
lea Nucarilor din acest consiliu unic 
agroindustrial, semănatul mazării, 
lucernei și borceagului se desfășoa
ră din plin, după un program de lu
cru zi-lumină.

La cooperativa agricolă din Beștepe 
remarcăm mai ales buna organizare 
a muncii. „Toate utilajele pe care le 
folosim în această campanie de în- 
sămînțări — ne spune Daniel Vădu
va, inginerul-șef al cooperativei — 
au fost scoase în cimp la sfirșitul 
săptămînii. trecute. La principalele 
puncte de lucru s-au organizat tabere 

, de cîmp. La această dată avem pre
gătit terenul pe 100 ha, deci pe în
treaga suprafață ce urmează să fie 
semănată cu culturi din prima ur
gență. Cele două semănători au in
trat de dimineață în brazdă. Pe a- 
ceastă solă de 40 ha semănăni' mă- 
zăre de grădină. De îndată ce solul 
se Va zvînta,' vom lucra la semănat 
cu încă două semănători pentru cul
turi furajere. Ne-am propus ca pînă 
la sfirșitul acestei săptămîni să în- 
cheiefn semănatul culturilor din pri
ma urgență". Demn de remarcat este 
și felul în care a fost organizată 
munca în cîmp la cooperativa agri
colă Agighiol, unde din primele ore 
ale dimineții mecanizatorii lucrau la 
pregătirea terenului și semănatul lu
cernei pe o solă de 50 ha. Este încă 
o dovadă că se poate lucra din plin 
încă din prima zi a acestei campanii 
de insămînțări.

In toate unitățile agricole din ju
deț, mecanizatorii au ieșit în cimp 
cu utilajele, iar specialiștii urmăresc 
în permanență starea de umiditate a 
solului pentru a se trece imediat la 
semănat. Drept rezultat, încă din pri
ma zi de lucru sămînța a fost în-

semănătorile au intrat în brazdă
corporată in sol pe aproape 200 ha, 
din cele 7 293 ha planificate să fie 
însămințate în acest an în județ cu 
culturi din prima urgență. Miercuri, 
9 martie, însămînțările de primăva
ră au început în toate unitățile agri
cole din județ. Cele peste 1 000 de 
semănători din dotarea secțiilor de 
mecanizare se află în cîmp, la ca

pătul solelor. Specialiștii de la direc
ția agricolă județeană apreciază că, 
printr-o bună organizare a muncii, 
semănatul culturilor din prima ur
gență poate fi încheiat în 6 zile bune 
de lucru.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"

PROGRAMELE BUNE să se regăsească in 
REZULTATE BUNE

CIND TE ÎNTORCI LA APA Wf A MUNCII ADEVĂRATE..
Acum lucrurile se înfăți

șează aici cu totul altfel. O 
cooperativă agricolă de 
producție in care se mun
cește cu spor. Xn cîmp pro
ducțiile au ieșit anul trecut 
bunicele, in zootehnie ani
malele și-au recăpătat vi
goarea, incinta gospodă
rească a ieșit din starea de 
paragină, totul e ca un ogor 
peste care, după o lungă și 
grea secetă, a căzut, o 
ploaie abundentă, binefăcă
toare. Și-a revenit, în va
dul ei, apa vie a cinstei, a 
hărniciei, a spiritului gos
podăresc.

Cooperativa agricolă de 
producție Mihăilești. jude
țul Buzău, situată în Zona 
celor mai fertile păminturi 
din această parte a țării, 
fusese, cu mulți ani în 
urmă, una dintre cele mai 
înfloritoare ; veneau aici, 
ca să învețe din experiența 
mihăileștenilor, cooperatori 
de prin vecini și chiar de 
mai departe. De fapt, din- 
totdeauna, țăranii din Mi
hăilești fuseseră cunoscuți 
în împrejurimi ca oameni 
de toată isprava. Dacă din 
1970 lucrurile au început să 
meargă aici anapoda, fără 
îndoială că nu ei. țăranii 
cooperatori, au fost de vină, 
nu li s-au putut schimba 
peste noapte firea, obiceiu
rile, felul de a gîndi des
pre rosturile muncii lor. 
S-a intîmplat altceva. O- 
dată cu unele schimbări 
făcute în conducerea coo
perativei au început, la ni
velul ei, al conducerii, trep
tat și pe nesimțite, mai 
întîi paragina morală, de
lăsarea. dezinteresul și, în 
unele privințe, nepricepe
rea — cu neîntîrziate răs- 
frîngeri asupra întregii ac
tivități și a rezultatelor. 
Oamenii își amintesc acum 
cu un soi de mirare ..bilan
țul" muncii lor din 1981 : 
..Oare cum de am ajuns 
noi atît de jos ?“ Se plani
ficase o producție globală 
de 21 milioane lei. S-au 
realizat 8 milioane. 7 000 kg 
de sfeclă la hectar în loc 
de 35 000 sau 40 000. La 
soia... 80 kg Ia hectar (nu 
s-a scos nici sămînța). Pro
ducții foarte mici și la cele
lalte. la porumb. Ia floa-

rea-soarelui, la grîu, la 
orz. In zootehnie, anima
lele intraseră în iarnă a- 
proape fără nici o rezervă 
de furaje...

în urma unor sesizări, 
biroul comitetului județean 
de partid s-a deplasat aici, 
în septembrie 1981, și a a- 
nalizat temeinic situația. 
Apoi a fost convocată adu
narea generală. După multi 
ani .a fost singura adunare 
în care cooperatorii au pu
tut să-și spună deschis 
cuvîntul, fără teama că ceea 
ce spun se va spulbera, ca 
pină atunci. în vîntul nepă

deși e încă mult de lucru 
pină ce urmele proastei 
gospodăriri se vor fi șters. 
Multe sint încă de recupe
rat, chiar dacă există acum 
o bună organizare a muncii, 
o atentă chlbzuire a tuturor 
treburilor.' de la amplasarea 
culturilor și executarea lu
crărilor agrotehnice și pină 
la o reașezare a întregului 
sistem de creștere a anima
lelor. Rămîn încă de 
„reașezat" mentalități. Pen
tru că nimic nu se regene
rează mai greu decit stările 
morale.

Președintele cooperativei.

— De exemplu, normele 
statutare. Am încheiat con
tracte. Am reimpărțit lotu
rile in aprilie și numai ce
lor care se prezentaseră la 
muncă ; veniseră, desigur, 
și unele din „cucoanele" 
noastre, doar așa. pentru 
loturi. După ce le-am dat. 
unele au binevoit să nu 
mai vină la lucru. Și au 
fost foarte intrigate cind 
le-am retras lăturile. Ve
deți, unii oameni, după ce 
s-au obișnuit cu avantaje 
nemeritate, li se pare că... 
așa trebuie să fie și se simt 
ofensați, ba chiar nu priCum s-au redresat lucrurile într-o unitateagripolă unde unii se obișnuiseră să spună: 

„Degeaba ne criticați, aici tot n-o să se poată 
face mai mult“

anchetă socială

sării... Și au spus deschis, 
argumentat, că vechea con
ducere avea doar grija unor 
foloase personale. Că. din 
neglijentă și nepricepere, 
agronomii lăsaseră să se 
irosească erbicide in va
loare de 300 000 de lei (fuse
seră, pur și simplu, arunca
te la groapa de gunoi pen
tru că inginera agronom nu 
știa și nici n-avea chef să 
învețe cum se folosesc). Că 
amplasarea culturilor se fă
cea absolut la intîmplare. 
Că din aceste pricini și din 
multe altele cooperatorii 
nu prea veneau la muncă... 
Bărbații și-au găsit de 
lucru prin alte părți, o 
parte dintre neveste deve
niseră „doamne", ieșeau 
toamna în capoade. pe la 
porți și îi petreceau cu 
zimbete ironice pe orășenii 
veniți să dea o mină de a- 
jutor la recoltat... Și altele 
asemenea.

Prin hotărîrea adunării 
generale a fost schimbată 
întreaga conducere a coope
rativei. Iar acum, dună mai 
bine de un an. înfățișarea 
lucrurilor s-a și schimbat,

fostul șef al unei secții de 
mecanizare, Gheorghe Man
ta, om cunoscut pentru in
tegritatea sa morală, pen
tru hărnicia și spiritul său 
gospodăresc. încă nu și-a 
dobindit pe deplin dega
jarea și liniștea ; deși n-o 
spune, e încă sub tensiunea 
unei „bătălii" pe care a în
ceput-o în urmă cu cîtva 
timp. El spune :

— Le-am zis cooperato
rilor care m-au ales : e 
mult de muncit aici. O 
treabă foarte bună se poate 
face pentru că avem ce ne 
trebuie — pămînt bun și 
oameni muncitori. De a- 
ceea, cei care vor, într-ade- 
văr, să muncească, să vină 
la treabă, să n-aștepte să 
le batem pe la porți. Intro
ducem încă de azi reguli de 
muncă foarte stricte, obli
gații pe care trebuie să le 
respectăm... Și o să vedeți, 
în scurt timp, lucrurile vor 
începe să se îndrepte... 
M-au ascultat, au venit ,1a 
muncă... Dar multora le-a 
venit greu să facă lucruri 
de care se dezvățaseră...

— De exemplu 7

cep... atunci cînd se rein
troduce ordinea și discipli
na. Da, nu prea pricep. O, 
cite reclamați! au fost I Au 
venit cercetări peste cerce
tări... Și, bineînțeles, toate 
au constatat că am respec
tat normele legale.

Interesant I Cum poate 
deveni anevoios, „neînțe
les". ba chiar reclamat ca 
injust drumul respectării a 
ceea ce este drept si legal. 
Revenirea la logica fireas
că a lucrurilor nu e deloc 
lesnicioasă atunci si acolo 
unde ea fusese privită prin 
oglinzi strîmbe. Si alte de
cizii — atît de evident in 
folosul obștii cooperatorilor 
— au fost privite cu un fel 
de suspiciune. „Ce ne tre
buie să cheltuim banii cu 
rablele astea ?“ au întrebat 
unii atunci cînd toate mij
loacele de transport ale co
operativei. inclusiv cele 40 
de atelaje, au intrat intr-un 
program de reparații. „Ce 
ne trebuie ? Ne trebuie ca 
să nu mai plătim unor în
treprinderi de transporturi 
și să folosim propriile 
noastre mijloace". „Dar

ce-au făcut bieții oameni 7" 
s-au întrebat alții atunci 
cînd au început a fi înlo- 
cuiti îngrijitorii de anima
le care nu mai știau ori nu 
mai voiau să-și facă așa 
cum se cuvine datoria. 
„Ce-au făcut ? Tocmai că 
nu fac ce trebuie să facă", 
în noDtile de unu. doi și 
trei ianuarie 1982 un număr 
de îngrijitori de animale 
nu s-au prezentat la Pro
gram. După obiceiul de 
pină atunci, se așternuseră 
pe petreceri, mai lăsaseră 
si altădată animalele de 
izbeliște și nimeni nu le zi
sese nimic. în nopțile ace
lea. pentru că pe îngrijitori 
nu reușise nimeni să-i ur
nească din casă, președin
tele chemase cițiva tracto
riști. Care au venit și au 
lucrat trei zile ca îngriji
tori la vaci. A patra zi, 
cam cu dureri de cap. s-au 
prezentat la grajduri si «în
grijitorii. Dar n-au mai fost 
primiți. „Dacă n-ați vrut să 
veniți cind trebuia, acum 
nu mai aveți ce căuta aici, 
înseamnă că nu sînteti buni 
pentru munca asta. Am și 
găsit alții, oameni serioși". 
Și se găsiseră alții. Și. in
tr-adevăr. oameni serioși. 
Vacile, vițelele, oile îngri
jite de ei arată acum cu to
tul altfel.

Doar în cîteva luni s-au 
putut crea sectoare noi de 
producție, valorificîndu-se 
resurse locale : o crescăto
rie de iepuri, o ciupercă- 
rie (intr-un fost saivan), 
s-au scos vacile la pășune, 
iar in grajduri, vara, au 
crescut 100 000 de pui. pe 
un iaz s-a creat o fermă de 
rate pentru ouă de repro
ducție. a luat ființă un a- 
telier pentru împletituri din 
răchită și un atelier de mă
turi. s-a amenajat un iaz 
pentru pește... Doar intr-un 
an. ba chiar în mai puțin 
de un an...

— Cu cine ați făcut toate 
astea ?

— Cu aceiași cooperatori. 
Pentru că nu ei fuseseră de 
vină. N-a trebuit decit să-i 
facem să-și recapete încre
derea în ceea ce putem 
realiza cu totii împreună.

Mihai CARANFIL 
Stelian CHIPER

La Conferința Națională a parti
dului s-a formulat cerința gospodă- 
ririj^cu maximum de grijă a bazei 
de'măierii prime a economiei națio
nale, odată cu depistarea de noi re
surse materiale. Este un domeniu 
în care sarcini deosebite revin in
dustriei mici în general, cooperației 
meșteșugărești îndeosebi, chemată să 
pună mai bine în valoare resursele 
locale, materialele recuperabile și 
refolosibile, in scopul sporirii ofertei 
de bunuri și servicii destinate popu
lației, inclusiv pentru export. Referi
tor la stadiul onorării acestor impor
tante sarcini — care interesează în 
egală măsură cerințele pieței, situația 
economică a cooperativelor, cit și 
economia națională — am solicitat 
unele precizări tovarășului Nicolae 
Drijman, director in UCECOM.

— Din 1980 pînă în prezent — 
ne-a spus pentru început interlocu
torul — volumul materiilor prime 
locale și al materialelor recuperabi
le prelucrate în unitățile meșteșugă
rești a crescut de peste două ori, la 
unele grupe de materiale creșterile 
fiind și mai mari : la argilă pentru
cărămizi și blocuri 
ceramice — 
peste 6 ori, 
materiale 
lastieră 
prefabricate și tu
buri de canaliza
re — de 10 ori, 
material lemnos 
pentru panouri de 
construcții — de 
12 ori etc. Va
loarea produselor 
realizate In 1982 
din resurse loca
le a depășit un miliard de lei. Sor
timentul lor este extrem de va
riat : bunuri de uz casnic și gospo
dăresc, articole de ceramică, mate
riale de construcții, confecții-trico- 
taje, mic mobilier, articole de arti
zanat și marochinărie, unelte de 
grădinărit, jucării, ambalaje etc.

— Poate fi apreciat ca satisfăcă
tor acest nivel de valorificare a re
surselor locale ?

— Progresele 
substanțiale, sînt 
epuiza multiplele 
tente in acest domeniu. Nesatisfăcă
toare este, în primul rind, sfera re- 
strînsă, slab diversificată, a resurse
lor locale aduse în circuitul econo
mic ; apoi volumul lor scăzut, ca șl 
gradul de valorificare. Nu pretutin
deni s-au asimilat cele mai potrivi
te tehnologii de prelucrare, pe 
alocuri manifestindu-se și o anume 
„indulgență" față de nivelul de com
petitivitate al produselor realizate.

— Pornind de la aceste neîmpli
nită, v-am ruga să ne prezentați 
direcțiile spre cară se va con
centra atenția unităților meșteșu
gărești în acest an pe linia valorifi
cării resurselor locale.

— Un prim obiectiv îl constituie 
reînventarierea tuturor resurselor 
locale și a materialelor recuperabile 
și refolosibile existente pe plan lo
cal. Pentru aceasta, cooperativele, 
cu sprijinul direct al consiliilor 
populare, urmează să analizeze în 
fiecare localitate, în fiecare între
prindere industrială resursele mate
riale ce pot fi atrase în circuitul 
economic, prin prelucrare în uni
tățile meșteșugărești. Se preconizea
ză ca, pe această cale, să sporească 
baza de aprovizionare a cooperației 
cu peste 65 000 mc materiale de ba
lastieră, 200 tone var, 4 000 mc pre
fabricate din beton, 9 000 tone ma
teriale recuperabile din metal (dublu 
decit în 1982), 3 000 mc din lemn. 5 000 
tone hîrtie și carton (de peste 3 ori 
mai mult decît în 1982). 500 tone tex
tile. 1 400 tone cioburi de sticlă etc.

de 
la 

de ba- 
pentru

Practic, se are în vedere ca o parte 
importantă din întregul volum de 
producție al acestui an în coopera
ția meșteșugărească să se realizeze 
prin valorificarea resurselor locale și 
a materialelor recuperabile și refo
losibile.

— Resurse locale înseamnă și ma
terii prime realizate direct de către 
unitățile cooperatiste. Ce își propun 
meșteșugarii în 1983 pentru sporirea 
producției la această categorie?

— Măsurile sînt multiple : se va 
mări numărul de balastiere și că
rămidarii care să asigure necesarul 
de materiale de construcție al uni
tăților de profil ; se vor organiza 
crescătorii de animale pentru blană 
(în cadrul cooperativelor sau la do
miciliul cetățenilor — pe bâză de 
contract)^; se va trece la extinderea 
culturilor proprii de răchită, pțl iu- 
ră, sorg ș.a. (pe terenuri inch;’ ':e 
sau în cooperare cu unitățile 'agri
cole) etc.

— O importantă activitate — și, 
într-un sens, o considerabilă resur
să locală — ce revine cooperației meș-

Preocupări 
ale cooperației 
meșteșugărești 

pentru valorificarea 
resurselor locale

este 
re- 
bu- 
de 
Ce

înregistrate, deși 
încă departe de a 

posibilități exis-

teșugărești 
preluarea și 
condiționarea 
nurilor uzate 
la 
se 
pe 
în____

— Pentru înde
plinirea indicato
rilor în acest do
meniu — de pes
te 4 ori mai mari 
în 1983 decît în 
1982 — se va tre-- 

organizarea de unități de' 
toate județele țării, în

populație.
va întreprinde 
această linie 

1983 ?

ce la 
profil in 
paralel cu perfecționarea activită
ții atelierelor existente. îmbunătă
țirile aduse recent sistemului de 
preluare și recondiționare a obiec
telor uzate de la populație — prin 
stabilirea de prețuri stimulatorii la 
preluarea produselor de la popu
lație, lărgirea posibilităților de va
lorificare a obiectelor preluate etc. 
— sint de natură să asigure o schim
bare simțitoare a situației de pină 
acum. Dealtfel, unitățile meșteșugă
rești și-au propus ca, pe lingă bu
nurile preluate și recondiționate de 
la populație, să realizeze prin forțe 
proprii și piese de schimb pentru 
activitatea de producție și de pres
tări servicii — în valoare de peste 
600 milioane lei — o bună parte din 
ele realizate prin recondiționarea 
pieselor vechi (de la populație sau 
din unitățile industriale).

— vCe măsuri se i 
pentru ca trecerea la 
intensă în acest an a 
cale să se împletească 
hotărîtă a calității 
serviciilor realizate ?

— Acțiunea de atragere a noilor 
resurse va fi însoțită și de modifi
cări în structura de 
fel, vor fi adaptate 
fabricație in funcție 
de asigurare a bazei 
să fie posibilă prelucrarea 
categoriilor de materii 
clusiv a acelora _ _____  _____
sluni. Apar necesare și unele măsuri 
organizatorice din partea uniunilor 
județene și a cooperativelor. Mai 
întii se va accentua procesul de 
specializare a unităților, odată cu 
îndrumarea spre secțiile de prelu
crare a resurselor locale a celor mai 
experimentați meseriași, capabili să 
găsească cele mai eficiente soluții 
de prelucrare a materialelor. Tot
odată, activitatea de creație din uni
tăți urmează să fie reorientată în 
funcție de posibilitățile de aprovi
zionare a secțiilor de fabricație, 
pentru ca produsele realizate să 
răspundă atît criteriilor de eficiență, 
cit și gusturilor și preferințelor cum
părătorilor.

au in vedere 
folosirea mai 
resurselor lo- 

i cu o creștere 
produselor și

producție. Ast- 
tehnologiile de 

de condițiile 
materiale, incit 

tuturor 
prime, în

de mici dimen-

Mihal IONESCU
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De la mină la termocentrală - 

cărbunele poate și trebuie să ajungă

mai repede, în condiții de calitate superioară
Patriei — cit mai mult cărbune ! 

Mobilizatoarea chemare adresată de 
„minerul de onoare" al tării, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a înflăcărat ini
mile minerilor din toate bazinele 
carbonifere care, îndeosebi în urma 
aplicării programului de lucru stabi
lit la Consfătuirea de la C.C. al 
P.C.R., și-au întețit eforturile pentru 
a scoate din adincuri bulgării de aur 
negru — resursa energetică de bază 
a economiei. Ne-am aflat zilele tre
cute printre harnicii mineri ai Văii 
Jiului. Am reținut că, deși sarcinile ‘ 
sînt mult sporite față de realizările 
din anul trecut, in perioada care a 
trecut din acest an planul la extrac
ția de cărbune este sistematic depă
șit. Și important este faptul că pro
ducțiile suplimentare nu sînt de căr
bune brut, ci de cărbune net, adică 
de cărbune spălat, preparat. întru
nind deci condiții pentru a fi trimis 
spre cocseriile sau termocentralele 
tării.

Așadar, un progres evident, care 
reflectă mutațiile de fond, calitative 
ce se produc în mineritul din Valea 
Jiului. De data aceasta, tema inves
tigației noastre pe drumul cărbune
lui de la mină la termocentrală și-a 
propus ca obiectiv major calitatea 
cărbunelui. De ce ? Am pornit de la 
un calcul simplu : cazanele termo
centralei Mintia — Deva sînt proiec
tate să funcționeze optim, la întrea-

ÎN MINE

Cărbune mai mult,
Din abatajele minei Lupeni, pre- 

parația primește zilnic între 7 500— • 
8 000 tone cărbune. Este o producție 
însemnată care cere un efort susți
nut in abataje și o bună organizare 
a transportului spre suprafață. Pe 
banda care aduce cărbunele din 
adincuri mai vedem, ici-colo, și bo
lovani, pietre sau bucăți de lemn, 
semn că în unele locuri de muncă 
se mai scapă din vedere cerința res
pectării întocmai a normelor de ca
litate a cărbunelui. Desigur, în aba
taje lucrează adevărate uzine subte
rane, complexele mecanizate, și în 
aceste condiții mai ajunge și steril 
în cărbune, dar este logic, este ne
cesar ca evacuarea sterilului sau a 
unor materiale de la lucrările ce se 
efectuează Ia întrețineri și reparații 
să se facă pe alte circuite decît pe 
benzile de transport al cărbunelui.

Ce se întîmplă în subteran 1 La 
sectoarele III și IV îi vedem la lucru 
pe harnicii mineri din brigăzile con
duse de Kacso loan și Matyus 
Laszlo. Ei mînuiesc cu pricepere 
complexele mecanizate. Din timp în 
timp, utilajele sînt oprite, șe verifică ; 
armăturile și se corecteazăpoziția 
combinei. „Sîntem legați desigur de , 
sarcina de a realiza o anumită pro
ductivitate pe post — ne spune mine
rul Kacso loan. Dar traversăm o zonă 
mai dificilă, cu intercalate de steril. 
Desigur, am putea merge din plin cu 
complexul, dar. în aceste condiții, ar 
însemna să creștem proporția de 
steril în cărbune. Preferăm șă ne 
oprim din cînd în cînd pentru regla
jele necesare. Aceasta este singura 
soluție". Un mod rațional, gospodă
resc de a gîndi și a acționa. Și este 
bine că în acest fel procedează ma
rea majoritate a brigăzilor de mi
neri. Dar, din păcate, la unele aba
taje, uneori din dorința de a spori cu 
orice preț extracția, alteori din cauza 
copd’tiilor de zăcămînt. nu se face 
întpcL.eâuna armarga corespunzătoare 
a abatajelor și, de aceea, apar mici 
surpări de piatră care se amestecă 
în cărbune, se apelează la extracția 
cu complexe mecanizate în straturi 
subțiri de cărbune, deși ar fi mai po-

IN PREPARAȚI!
între optimul teoretic și realitatea 

din procesul tehnologic
Primul popas al cărbunelui după 

ieșirea din mină este uzina de pre
parare. De fapt, sînt trei asemenea 
unități in Valea Jiului care asigură, 
plastic vorbind, înnobilarea cărbu
nelui. în anumite limite, firește. Co
lectivul întreprinderii de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului — din care 
fac parte aceste unități — se mîn- 
drește cu faptul că anul trecut a reu
șit să îmbunătățească cu 311 kcal/kg 
puterea calorică a sortimentelor de 
cărbune denumite „mixte" energeti
ce, care au ajuns la 3 146 kcal/kg. 
Este un salt apreciabil.

Despre cum sosește uneori cărbu
nele la sectoarele de preparare am 
văzut. Au reieșit și căile prin care 
trebuie să acționeze minerii îrj ve
derea ridicării calității cărbunelui 
extras. Dar preparatorii ?

— Extracția de cărbune din fiecare 
zonă a Văii Jiului prezintă un anu
mit specific, ce-și pune ■ amprenta 
asupra funcționării fiecărei uzine de 
preparare — ne precizează ing. Otto 
Abraham, directorul întreprinderii. 
Cele mai acute probleme trebuie re
zolvate la preparația Lupeni. Acolo 
sarcina noastră este de a asigura in 
primul rînd sortimentele de cărbune 
destinat cocseriilor. După „alegerea" 
acestui cărbune rămîn alte sorturi 
de cărbune cu valoare energetică, 
dar cu putere calorică mai redusă, 
de 2 200—2 300 kcal/kg. 

ga capacitate numai dacă li se asi
gură cărbune de o anumită pu
tere calorică. Diminuarea puterii 
caloricq. a cărbunelui cu 100 kcal/kg 
înseamnă o scădere de putere pe 
întreaga termocentrală cu 30 MW, 
ceea ce într-o zi echivalează cu un 
minus de producție de energie elec
trică de 720 MWh.

Care sînt factorii care determină 
puterea calorică a cărbunelui ? In 
primul rînd este vorba de condițiile 
de zăcămînt. Or, din acest punct de 
vedere natura nu ne-a privilegiat 
prea mult : cărbunele din straturile 
geologice ale Văii Jiului are carac
teristici calitative medii. în al doilea 
rînd. creșterea cantității de steril în 
cărbune este legată nemijlocit de 
extinderea procedeelor de extracție 
cu complexele mecanizate. Intr-ade
văr. combineje de mare productivi
tate care mușcă fără a alege din 
stratul de cărbune antrenează și in- 
tercalațiile de steril, în vreme ce, 
intr-un abataj clasic, minerul are po
sibilitatea să aleagă în subteran ste
rilul de cărbune. Iar anul acesta 37 
la sută din cărbunele Văii Jiului ss 
extrage cu complexe mecanizate șl 
în anii viitori acest indicator va 
crește în continuare.

Chiar în aceste condiții, in ce mă
sură minerii și preparatorii pot con
tribui Ia ridicarea calității cărbune
lui, a puterii sale calorice 7

de bună calitate
trivite alte tehnologii. De asemenea, 
se dovedește a fi necesară intensi
ficarea acțiunii de separare a circui
tului de cărbune de cel de steril pe 
benzi și introducerea claubării aco
lo unde este prevăzut.

Unele mine, cum sînt Petrila, 
Dilja, Livezeni și Paroșeni, și-au 
realizat instalații de claubare (sorta
re) pe care le folosesc cu bune re
zultate. Și mina Vulcan are o aseme
nea instalație, dar nu o prea utili
zează. Am notat preocuparea ce 
există în această privință pentru ca 
la toate minele, și în primul rînd la 
Lupeni, să se monteze instalații noi, 
concepute de specialiști români și 
realizate la „Unio" Satu Mare. Este 
vorba de instalații de concasare cu 
tambur care fărîmițează masa mi
nieră la o mărime de 80 mm, reali- 
zînd concomitent și separarea steri
lului. care vor contribui mult la îm
bunătățirea calității cărbunelui ce 
intră în procesul de prelucrare în 
preparațil.

Desigur, extragerea unor cantități 
de cărbune cu un procent mai mare 
de steril antrenează consumuri, chel
tuieli suplimentare. Mâi 'fault decît’ 
atit, este influențată direct calitatea 
cărbunelui net obținut. Influențele 
unei calități mai slabe a cărbunelui 
se reflectă nemijlocit în gestiunea 
unităților miniere care le-au produs. 
Astfel, în luna ianuarie, pentru asi
gurarea unor cantități de cărbune cu 
procente de cenușă sub limitele pla
nificate. deci a unui cărbune de ca
litate superioară, minele Livezeni și 
Bărbăteni au primit bonificații de 
peste 1,3 milioane lei ; în schimb, 
datorită trimiterii la preparați! a 
unui cărbune cu un procent mai 
mare de cenușă, alte mine din zonă 
au trebuit să plătească penalizări 
între 2 și 7 milioane lei, sume care 
se repercutează asupra valorii pro
ducției nete, a beneficiilor și deci, 
pînă la urmă, asupra cîștigului co
lectivelor respective. Așadar, este în 
avantajul minerilor să fie buni gos
podari, să expedieze Ia preparați! 
cărbune cit mai curat.

— N-ar fi posibil ca din procesul 
de preparare să crească puterea ca
lorică a acestui cărbune ?

— Trebuie găsită o proporție opti
mă intre puterea calorică a cărbu
nelui și gradul de extracție. In ge
neral, prin spălarea în preparați! 
merge la haldă 8 la sută din canti
tatea de cărbune conținută în masa 
minieră extrasă. Ca să ajungem cu 
„mixtele" energetice la o putere ca
lorică superioară, fără a mai releva 
complicațiile tehnologice pe instala
țiile pe care le avem în dotare, ar 
trebui să sporim de aproape două 
ori costurile de prelucrare și am 
pierde aproape o jumătate de milion 
de tone de cărbune, care ar ajunge 
la haldă. Or, nu ne putem permite 
să renunțăm la cărbunele extras cu 
,atîta trudă și care are oricum o pu
tere calorică superioară celui extras 
în alte zone ale tării.

Discuția a avut numai darul de a 
releva o cale posibilă de urmat în 
preparații pentru sporirea calității 
cărbunelui. Pentru că. de fapt, și în 
activitatea colectivelor din acest 
sector există rezerve ce pot fi și tre
buie puse în valoare. Hotărîți să facă 
tot ce depinde de ei pentru a conti
nua și amplifica progresul calitativ 
început anul trecut, participanții la 
recenta adunare generală a oame
nilor muncii din cadrul întreprin
derii de preparare a cărbunelui 

din Valea Jiului s-au referit des
chis la neajunsurile din munca 
lor, au propus soluții menite să 
asigure îmbunătățirea mai sub
stanțială a calității cărbunelui. 
Carnetul de reporter a reținut suc
cint că nu în toate echipele șl 
schimburile de lucru s-a reușit să 
se asigure un spirit ferm de ordine 
și disciplină pentru exploatarea și 
întreținerea corespunzătoare a utila
jelor, pentru respectarea strictă a 
proceselor tehnologice, pentru rezol
varea operativă a problemelor care 
apar în producție, cum sînt întreru
perile neprevăzute în funcționarea 
unor instalații. Așa se explică unele 
fluctuații în indicii de calitate. De

ÎN TERMOCENTRALA

Energeticienii pot folosi 
cu mai mare eficiență „aurul negru”

Colectivul de muncă al termocen
tralei Mintia — Deva se numără 
printre unitățile energetice de frunte 
ale țării noastre, care de mai multă 
vreme pulsează în sistemul energe
tic național, cu regularitate, energie 
electrică peste prevederi. Aici, în 
decursul anilor, s-a acumulat o bo
gată experiență în folosirea cores
punzătoare a instalațiilor și utilaje
lor energetice, în întreținerea și buna 
gospodărire a spatiilor de producție. 
Dealtfel, colectivului de muncă al 
termocentralei i-a revenit cinstea ca 
în acest an să adreseze chemarea la 
întrecere către toți energeticienii 
din • țară. în cadrul termocen
tralei lucrează muncitori specia
liști și cadre tehnico-inginerești cu 
pregătire profesională ridicată, capa
bile să rezolve numeroasele proble
me ce le ridică producția. Una dintre 
sarcinile importante ce le revin in 
actuala etapă termoenergeticienilor, 
deci și celor de la Mintia, se referă 
la îmbunătățirea și perfecționarea 
proceselor tehnologice, adaptarea 
funcționării instalațiilor pentru folo
sirea cărbunilor de Valea Jiului la o 
putere calorică de 3 150 kcal/kg. Pen
tru a obține însă acest randament 
este necesar ca minerii și prepara- 
țiile de cărbune din Valea Jiului să 
asigure „mixtele" la o putere calorică 
de 2 400 kcal/kg, iar cărbunele ener
getic la o putere calorică de 3 400 
kcal/kg, ceea ce, printr-o bună omo
genizare, ar asigura o putere calorică 
superioară.

Tovarășul Mircea Bădărău, direc
tor adjunct comercial al întreprin
derii electrocentrale Deva, ne spu
nea că; după aplicarea noului pro
gram de lucru în minerit, minerii 
Văii Jiului trimit termocentralei ■ 
cărbunele în mod ritmic și că însem
nate..cantități s-au livrat. pește P.țp-., 
vederi, ia» puterea calorică a început 
să crească. Sînt totuși situații cînd 
de la preparații Vin vagoane cu căr
bune care conțin pietre de mărime 
destul de mare și deci, pe de o parte, 
puterea calorică a cărbunelui este 
mai mică decît cea prevăzută, iar pe 
de altă parte apar mari defecțiuni 
la morile ce pregătesc praful de 
cărbune pentru a fi ars în cazane. 
Este limpede că folosirea unui cărbu
ne cu un conținut mai mare de steril

C1TEVA CONCLUZII
Sintetizînd concluziile investiga

țiilor noastre pe drumul cărbunelui 
de la mină la termocentrală, se des
prind cîteva cerințe pe care toți par-

MINERII : să acorde cea mai mare atenție calității cărbune
lui trimis spre preparații, evitînd pătrunderea oricăror corpuri 
străine pe benzile de transport.

PREPARATORII : să intărească ordinea și disciplina in ex
ploatarea și întreținerea utilajelor, respectînd cu strictețe proce
sele tehnologice și asigurind o calitate constantă cărbunelui tri
mis spre termocentrală.,

ENERGETICIENII: să acționeze ferm pentru a adapta instala
țiile la cărbunele energetic pe care îl poate asigura Valea Jiului 
și a garanta funcționarea acestora în condiții corespunzătoare.

Cornelia CÂRLAN 
Sabin CERBU

TELEORMAN • In organizarea 
secției de propagandă a comitetu
lui județean de partid, la Alexan
dria a avut loc o dezbatere pe 
tema „Forme și metode folosite în 
educația materialist științifică a 
maselor". Au participat secretarii 
adjuncți cu probleme de propagan
dă ai comitetelor municipale, oră
șenești și comunale de partid. 
(Stan Ștefan).

VtLCEA • în cadrul etapei ju
dețene a Festivalului Național 
„Cîntarea României", casele de 
cultură și căminele culturale din 
localitățile Horezu, Costești și Slă- 
tioara au găzduit întrecerea între 
formațiile folclorice și corale, pre
cum și între colectivele de teatru 
și brigăzile artistice din zona cen
trală a Vîlcei. (Ion Stanciu).

CONSTANȚA • La Casa de cul
tură din Medgidia a avut loc pre
miera piesei „Calul cel alb al văz
duhului" de Ada Theodorescu, in 
interpretarea formației de artiști 

asemenea, nu se realizează un con
trol riguros la recepția cantitativă 
și calitativă a cărbunelui brut.

Ce măsuri se impun ? în primul 
rînd claubarca (sortarea) mai intensă 
și mai atentă a sterilului la clasa 
+ 80 mm la prcparațiile Lupeni și 
Coroești. Apoi, folosirea corespun
zătoare a aparaturii de determinare 
a conținutului de cenușă existente 
la utilajele de concentrare. Astfel 
se poate interveni operativ în desfă
șurarea procesului tehnologic. în 
paralel, se impun intensificarea lu
crărilor de sporire a capacității de 
haldare a sterilului, precum și gră
birea intrării în funcțiune a unor 
noi instalații moderne de preparare.

determină multe greutăți, cauzează 
uzuri premature și defecțiuni repe
tate la instalațiile de preparare a 
prafului de cărbune : mori, separa
tori de praf, alimentatori de cărbune 
brut. Iată de ce, energeticienii fac 
și pe această cale un apel călduros 
către mineri și preparatori de a lua 
asemenea măsuri care se evite scă
parea pietrelor mari și altor mate
riale în cărbunele trimis termocen
tralei.

Și totuși, ce pot face energeticie
nii de la Mintia pentru valorificarea 
superioară a cărbunelui din Valea 
Jiului ? în primul rînd să aplice cît 
mai grabnic măsurile stabilite pri
vind asigurarea unei omogenizări 
mai bune a cărbunelui energetic cu 
„mixtele" energetice. în această di
recție trebuie să se încheie cit mai 
urgent lucrările de extindere din de
pozitul de cărbune prin montarea 
celui de-al doilea flux de alimentare 
cu cărbune, care ar asigura și o omo
genizare mai bună a cărbunelui. 
Apoi, cadrele tehnico-inginerești, 
conducerile întreprinderii electrocen
trale și ale termocentralei trebuie să 
acționeze mai ferm și mai energic 
pentru adaptarea instalațiilor ener
getice la tipul de cărbuni pe care ii 
furnizează bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. în momentul de față se în
treprind măsuri pentru schimbarea 
morilor cu ciocane cu mori cu bile, 
care ar asigura un debit mai mare. 
Sînt și alte căutări pentru perfecțio
narea proceselor tehnologice.

Este un adevăr de necontestat că 
minerii și preparatorii au datoria să 
trimită cărbune de calitate, cu o 
putere calorică cît mai mare, dar 
energeticienii trebuie să înțeleagă că 
unele limite nu se pot depăși. De 
aceea, ei sînt datori să privească cu 
întreaga răspundere sarcina ■ care' le 
revine de a-și perfecționa și adapta 
instalațiile după puterea calorică a 
cărbunelui. Este drept, aceasta cere 
timp, cere efort, dar avînd în vedere 
competenta profesională a colectivu
lui de aici, cu sprijinul ministerului 
de resort, este pe deplin posibil ca 
termocentrala de la Mintia să folo
sească cu o eficientă crescută în 
viitorul apropiat cărbunele din Valea 
Jiului.

ticipanțll la procesul de extracție, 
preparare și transformare a cărbu
nelui în energie electrică trebuie să 
le aibă in vedere.

păpușari amatori din localitate. 
Spectacolul, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, este regizat de Ha- 
riton Vasile Elefterie. (George Mi- 
hăescu).

BIHOR • Începînd din această 
lună, sub genericul „Colocviile ti
nereții", revista „Familia" scoate, 
cu apariție trimestrială, un supli
ment editat în colaborare cu Comi
tetul județean Bihor al U.T.C., in- 
serînd în paginile sale articole des
pre bogata activitate productivă și 
cultural-artistică desfășurată de 
uteclștii bihoreni. (loan Laza).

MARAMUREȘ • în comuna 
Șomcuta Mare s-a desfășurat o in
teresantă duminică cultural-educa- 
tivă sub semnul unei frumoase tra
diții cunoscute în zona Chioarului. 
Cu acest prilej a fost evocată 
personalitatea revoluționarului de 
la 1848 loan Buteanu. Spec
tacolul artistic a fost asigurat 
de formațiile locale de amatori — 
coruri, orchestră, dansuri — ce vor

BOTOȘANI : Apartamente 
pentru specialiștii 

de la sate
în comunele Dersca, Santa-Mare, 

Mihălășeni și Viișoara, din județul 
Botoșatii, au fost date în folosință 
pentru specialiștii ce lucrează aici 
21 de apartamente. într-un stadiu 
avansat de construcție se află noi 
blocuri de locuințe și în comunele 
Bucecea, Corni, Vlădeni, Brăești. 
Avrămeni, Concești etc. Cele 461 
apartamente ce se vor construi 
pînă la sfîrșitul anului în satele 
botoșănene vor face ca în fiecare 
reședință de comună din acest 
județ să existe cel pdțin cite un 
bloc de locuințe. (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Profiluri școlare. Liceul uzinei
11,25 Desene animate
11,40 Film serial : „Pasăre de pradă*4. 

Episodul 1
12.30 Pași de viață lungă
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat
16.30 Studioul tineretului
17,50 1004 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20.30 Dialogul faptelor @ Raportul pri

marilor
20.45 Serial științific : „Corpul uman".

Episodul 20 0
21,00 Occident ’83 • Businessul activi

tății sectelor
21.15 Film serial : „Visuri destrămate**. 

Episodul 2
21.45 Meridianele cînteculul
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.15 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu**
22.15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 10 martie, ora 20 — 13 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme caldă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate, îndeosebi în a doua parte a in
tervalului, în Crișana, Transilvania, 
Maramureș și nordul Moldovei, unde 
vor cădea precipitații locale sub formă 
de burniță și ploaie. In rest — burnițe 
izolate. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări în nordul țării și zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, iar cele 
maxime vor oscila între 8 și 18 grade, 
local mai ridicate. Se va produce ceață 
dimineața și seara.

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
Ieri, la Tg. Mureș

România—Turcia 3-1 în
Organizarea, pentru prima dată la 

Tg. Mureș, a unui meci al „tricolo
rilor" a trezit un viu interes în acest 
județ. Ca dovadă, la ora începerii-* 
partidei * cuf reprezentativa Turciei —" 
condusă la centru de Bernd Stumpf 
din R.D.G. — în tribunele stadionu
lui „23 August" din localitate au luat 
loc circa 20 000 de spectatori. Interes 
justificat și de faptul că, așa cum ne 
spunea la începutul partidei tînărul 
antrenor Mircea Lucescu, de la me
ciul cu Suedia, în urmă cu 6 luni, 
echipa României nu mai evoluase în 
tară. Or, acest meci-test — binevenit 
în pregătirea importantei partide de 
la 16 aprilie cu Italia — s-a înscris 
tocmai în preocuparea selecționerilor 
de a pregăti echipa noastră repre
zentativă să nu mai piardă, așa cum 
s-a întîmplat de-a lungul anilor, 
puncte decisive pentru calificări 
exact pe terenul propriu.

Cum se știe și din transmisiunea 
directă pe micul ecran sau la radio, 
selecționata noastră a cîștigat cu sco
rul de 3—1, prin golurile înscrise de 
Bălăci (minutele 7 și 19) și Bblbni 
(minutul 87). Autorul golului oaspe
ților a fost Rashid (minutul 31), care 
a profitat de o gravă eroare a apără- / 
rii noastre. Fapt este că, exceptînd 
unele momente de la început, selec- 
ționabilii au acționat destul de con
fuz și nervos. Aceasta și datorită jo-

Campionatul mondial de
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață (grupa C) pentru juniori a 
fost reluat după o zi de repaus cu 
meciurile penultimei etape, in care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate România—Bulgaria 8—2 (5—0,

CARNET CULTURAL

reprezenta comuna la faza județea
nă a Festivalului național „Cîn
tarea României". (Gheorghe Susa).

IALOMIȚA. @ La Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Slobozia a fost vernisată o expozi
ție in care sint prezentate peste 
200 de lucrări realizate de cercurile 
de creație din județul Ialomița. 
Printre exponatele prezentate se 
află cusături și țesături cu motive 
tradiționale din această zonă, bro
derii, împletituri, ceramică și alte 
lucrări ce pun în valoare resursele 
de materii prime existente in Bă
răganul ialomițean. (Mihai Vișoiu).

SALAJ © Zilele acestea se des
fășoară în orașul Cehu Silvaniei 
manifestările politico-educative și 
cultural-arFistice din cadrul ce
lei de-a X-a ediții a „Decadei

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Domnule președinte,
Am aflat cu profundă tristețe despre catastrofa produsă la minele de 

cărbuni din regiunea Zonguldak, în urma căreia un număr de 82 mineri 
și-au pierdut viața, iar alți 89 au fost răniți.

Adresîndu-vă sincerele mele condoleanțe, vă rog să asigurați familiile 
îndoliate de deosebitele mele sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

H O valoroasă inițiativă muncito
rească la Complexul feroviar din 
Dej : „Să reduțem timpul de sta
ționare al fiecărui vagon cu 7 mi
nute". In 1982, aplicarea acestei ini
țiative a permis crearea unor capa
cități de transport suplimentare re- 
prezentind 391175 tone marfă. In 
acest an, inițiativa va fi preluată de 
toate unitățile de profil din cadrul 
Regionalei de căi ferate Cluj.

0 Gospodarii comunei Suhaia, 
județul Teleorman, și-au propus să 
livreze in acest an la fondul pieței 
cu 50 la sută mai multe produse de 
industrie mică decît în 1982. Vor 
fi realizate împletituri de răchită, 
papură și pănuși de porumb, că
rămizi, plăci termoizolante din 
paie, articole de broderie, tricotaje, 
cojoace și alte bunuri de consum.

B In vederea asigurării apei 
potabile și industriale pentru orașul 
Hirlău și localitățile din împreju
rimi se desfășoară ample lucrări 
pentru captarea izvoarelor Bahluiu- 
Iui. Lucrarea este proiectată de in
stitutul de specialitate din cadrul 
Consiliului Național al Apelor. Acu
mularea va avea peste șapte mili
oane metri cubi de apă, cu care se 
vor putea iriga însemnate supra
fețe de teren agricol, livezi și vii. 
Totodată, ea va deveni un mare 
bazin piscicol.

întreprinderea de pescuit ocea

meci amical de fotbal
cului „tare" practicat de oaspeți, din
tre care Selciuk avea să fie chiar 
eliminat din joc (minutul 65). Pe de 
altă , părteț avînd-în vedere retu’rul 
partidei " •cu‘ Kaiserslautern, Mircea 
Lucescu nu l-a utilizat în acest joc 
pe Costică Stefănescu, menajîndu-1. 
(fiind ușor accidentat). Din aceleași 
rațiuni a fost înlocuit și Cămătaru in 
ultimul sfert de oră. Echipa noastră 
a evoluat în următoarea componen
ță : Moraru (Lung) — Rednic. Iorgu- 
lescu, Andone, Ungureanu (Muntea
nul — Balint (Ticleanu). Boloni, 
Klein, Bălăci — Geolgău (Gabor), 
Cămătaru (Coraș). ■ 1

în finalul acestor rînduri, se cuvi
ne un cuvînt de apreciere la adresa 
organelor locale de partid și de stat 
care au asigurat cele mai bune con
diții de desfășurare a acestei partide 
internaționale, pe marginea căreia, 
fără îndoială, antrenorii lotului au 
desprins concluziile necesare.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

★
Ieri, la Ruse s-au întîlnit într-un 

meci internațional amical de fotbal 
selecționatele olimpice ale Bulgariei 
și României. Victoria a revenit cu 
scorul de 3—2 (1—0) fotbaliștilor 
bulgari.

hochei la juniori (grupa C)
2—0, 1—2) ; Ungaria—Australia 6—3 
(3—1, 0—1, 3—1). Competiția se în
cheie astăzi la patinoarul „23 August" 
din Capitală. Primul meci începe la 
ora 15,30.

culturale cehane". în suita acțiu
nilor inițiate cu acest prilej se în
scrie și organizarea de către Mu
zeul județean de istorie și artă din 
Zalău, aici, la Cehu Silvaniei, a 
unei expoziții de pictură cuprin- 
zînd lucrări ale cunoscutului artist 
plastic sălăjean loan Sima. Tablou
rile expuse, în majoritate flori, se 
constituie și într-un cald omagiu 
adus Zilei femeii. (Eugen Teglaș).

COVASNA ® în cadrul fazei ju
dețene a Festivalului național 
„Cîntarea României", la Casa de 
cultură a sindicatelor din Sfîntu 
Gheorghe s-a deschis o expoziție cu 
desene, cusături populare, sculp
turi in lemn și alte obiecte artiza
nale executate de pionierii și elevii 
școlilor din județ. (Pâljânos Maria).

VASLUI O Două șezători lite
rare, la care au luat parte nuriie- 
roși oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, au avut loc 
recent in județul Vaslui. La Casa 
orășenească de cultură din Huși, un 

nic Tulcea a fost dotată cu două 
nave noi. Este vorba de nava co
lectoare „Polar-11", construită de 
navaliștii gălățeni, și de supertrau- 
lerul „Rodna", executat de Șantierul 
naval Brăila. Ambele nave au fost 
realizate cu echipament fabricat in 
cea mai mare parte în țară.

Bl Pe platforma industriei ușoare 
și alimentare din municipiul Alba 
lulia a fost construit și dat în 
folosință un dispensar medical. In 
cadrul unității se acordă asistență 
sanitară muncitorilor din zonă și 
locuitorilor din împrejurimi.

H Țăranii cooperatori din Mihă- 
iești, județul Argeș, și-au amenajat 
într-o veche clădire abandonata o 
crescătorie pentru cîteva mii de 
iepuri de casă. Bine îngrijiți, ure- 
cheații se simt... ca la ei acasă.

H La cooperativa de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
Brăila a fost realizat un dispozitiv 
de reducere gradată a intensității 
luminii becurilor, in funcție de nece
sități, ceea ce contribuie la redu
cerea consumului de energie elec
trică.

H Centralele telefonice automate 
din două localități ale județului 
Teleorman - orașul Videle și co
muna Drâgânești-Vlașca - au fost 
racordate la circuitul interurban. 
Prefixul este același pentru ambele 
localități : 914. Alo, s-a recepționat ?

în cîteva rînduri
• Meciurile din etapa a 15-a a 

campionatului republican de rugbi 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Steaua București — C.S.M. Si
biu 60—10 ; Sportul studențesc Bucu
rești — Farul Constanța 9—6 ; Gri- 
vița Roșie — Știința Petroșani 9—6.; 
Politehnica Iași — Dinamo București 
6—9 ; Gloria P.T.T. Arad — Politeh
nica (ClUj-Năfibcă 19—0; Știința 
Cemin Baia Mare — Rapid Bucu
rești 19—0.

în clasament continuă să conducă 
Steaua, cu 43 de puncte, urmată de 
Dinamo — 42 de puncte și Farul — 
38 puncte.

• Datorită creșterii importante a 
valorii participării la concursul de 
atletism al Universiadei de vară, co
misia tehnică a Federației Interna
ționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.) a stabilit o serie de hare
muri, în funcție de care vor fi ad
miși sportivii ce vor fi înscriși la în
trecerile ’ celei de-a 12-a ediții a 
Jocurilor mondiale universitare, ce 
se vor desfășura între 1 și 11 iulie in 
orașul canadian Edmonton.

Iată performanțele minime care 
dau dreptul la participarea în con
cursul de atletism al Universiadei : 
feminin : săritura în înălțime : 1,84 
m ; săritura în lungime : 6,20 m ; 
aruncarea greutății : 16,00 m ; arun
carea discului : 52,00 m ; aruncarea 
suliței : 54,00 m ; masculin : înălți
me : 2,18 m ; săritura cu prăjina : 
5,20 m ; triplusalt : 16,00 m ; săritu
ra în lungime : 7,65 m ; greutate : 
18,00 m ;. disc : 56,00 m ; suliță : 76,00 
m ; aruncarea ciocanului : 65,00 m.

grup de scriitori băcăuani și vas
luieni au citit din scrierile lor și 
au întreținut cu publicul-un inci- 
tant dialog pe teme actuale ale li
teraturii noastre. De asemenea, în 
municipiul Bîrlad, după o ședință 
rodnică de lucru, membrii cercului 
județean Vaslui al Asociației scrii
torilor din Iași au susținut o șe
zătoare literară la care au fost 
prezentate creații originale dedi
cate patriei și partidului. (Pe
tru Necula).

MUREȘ © La Palatul culturii 
din Tirgu Mureș a fost vernisată 
expoziția de pictură și metaloplas- 
tie a tinărului plastician Kozma 
Stefan din Baia Mare. Lucrările 
— 79 portrete, peisaje, naturi sta
tice și compoziții — surprind as
pecte de muncă din fabrici și de 
pe ogoare, din viața omului con
temporan, constructor al socialis
mului pe pămîntul României. 
(Gheorghe Giurgiu).

• 'ROTATIA PÂMÎN- 
TULUI SI PROGNOZELE 
METEO. Meteorologii francezi 
atribuie un rol' important în 
prognozele lor vitezei de rota
ție a Pămîntului și relației ei 
cu forța cîmpului magnetic. Fe
nomenele care au loc în interio
rul fierbinte al Pămîntului aduc 
schimbări in cimpul magnetic, 
în lumina acestor schimbări, mă
surătorile asupr^ cimpului mag
netic. vitezei de’ rotație și tem
peraturii la suorafață a Pămîn
tului făcute din 1890 pînă azi 
au relevat faptul că la o dis
tantă între 15 și 25 de ani se 
produc oscilații de temperatură. 
Ca rezultat al acestor cercetări, 
meteorologii' anunță o perioadă 
de încălzire pe toată suprafața 
planetei, care va începe în ju

rul anului 1990, dat fiind că Pă- 
mintul a intrat într-o perioadă 
de scădere a vitezei sale de ro
tație.

® TABAGISMUL IN 
ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE. 
Conform datelor unui studiu 
asupra tabagismului in țările 
membre ale Pieței comune, în 
perioada 1960—1980, procentul 
fumătorilor a scăzut de la 48,3 
la sută la 41,9 la sută, dar nu
mărul țigărilor consumate a 
crescut de la 378 miliarde bu
căți la 564 miliarde (un spor 
de 49 la sută). Singurele țări 
în care consumul de țigări a 
scăzut sint Belgia și Anglia. In 
R.F.G., în schimb, a crescut cu 
peste 86 la sută. Franța ocupa 
in 1980 ultimul loc în ceea ce 
privește consumul de țigări pe 

zi șl pe un fumător. Studiul 
relevă răspindirea accelerată a 
fumatului in rindul femeilor : 
40 la sută din totalul fumăto
rilor sînt femei.

• „REPARAȚII" GE
NETICE. Specialiști! japo
nezi au reușit pentru prima dată 
o performantă genetică : un 
transplant de ADN (acidul dezo- 
xirlbonucleic) — purtător al in
formației genetice — de Ia ce
lulele unor persoane sănătoase 
în celulele unor suferinzi de 
grave afecțiuni genetice ale pie
lii. care pot duce la cancer epi
dermic. Boala (Xeroderma pig- 
mentum) prezintă anumite 
simptome din care s-â dedus că 
pacientilor le lipsește o genă, 
astfel incit organismul nu este 
capabil să se vindece. Trans-

□ &RETUTlNDEIMi
plantul urmărește tocmai repa
rarea acestei „greșeli" genetice.

® PENTRU CON
STRUCȚIA AGREGATE
LOR FĂRĂ VIBRAȚII. 
Aliajele pe bază de magneziu, 
mangan. fier si titan sînt ideale 
pentru fabricarea agregatelor 
fără vibrații. Acest lucru a fost 
Stabilit de specialiștii de la in
stitutul metalurgic „A. Baikov" 
din U.R.S.S. Cea mai largă uti
lizare o vor avea mai ales alia
jele de magneziu.

• TURBINE EOLIENE. 
Inginerii australieni au prezen
tat de curînd în Canberra pro
totipul unei pompe de apă ac
ționate de o turbină eoliană. 
Randamentul este de 3—4 ori 
mai mare decit în cazul folosirii 
morilor de vînt clasice.

• RARITATE BOTANI
CĂ. în cîteva lacuri din lume 
(U.R.S.S.. Japonia. Anglia, Ita
lia. Austria) cresc așa-numitele 
mingi acvatice, o ciudățenie a 
florei. Este vorba de niște fruc
te ale algelor verzi fibroase „Al-

diferite, pînă la 15 cm diametru, 
și de formă perfect sferică, 
aidoma unor mingi.

® DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Arheologii au 

scos la lumină în Aiglira, oraș 
antic grecesc din nordul Pelopo- 
nezului, unul dintre cele mai 
vechi temple elene descoperite 
pînă în prezent. Ceea ce a sur
prins pe descoperitori este fap
tul că stilul construcției (un 
„hol" vast, care precede o sală 
în formă pătrată) este caracte
ristic Mesopotamiei. o nouă do
vadă că între vechea Eladă și 
Asia Mică au existat legături 
din cele mai vechi timpuri.

® OBSERVATOR AS
TRONOMIC DIN EPO
CA DE PIATRĂ. In nordul 
Westfaliei, la Wormbach (R.F.G.), 
s-a descoperit ceea ce se pre
supune a fi un observator as
tronomic, datînd din epoca de 
piatră, asemănător celui de la 
Stonehenge. Primele săpături, 

precum și studierea etnografiei 
regiunii — există un șir de le
gende populare despre „miste
rele din Wormbach" — aduc 
multe dovezi în sprijinul acestei 
ipoteze. Pînă acum s-a putut 
stabili cu precizie faptul că to
pografia locului (în munții Egge. 
la 485 m înălțime) este intr-ade
văr ideală pentru determinarea 
anotimpurilor.

® ACOLO UNDE S-A 
NĂSCUT ALEXANDRU 
MACEDON. în Pella, oraș 
situat în nordul Greciei, arheo
logii au găsit locul unde se afla 
vechea piață a așezării prin se
colul 4 î.e.n. Pella este cunos
cut ca locul de naștere al lui 
Alexandru Macedon, care s-a 
născut aici în anul 356 î.e.n.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A ȚARILOR NEALINIATE ROMA P. C. German se pronunță

AMPLU ECOU AL MESAJULUI ADRESAT
pentru o alianță largă

DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCUUn înflăcărat apel la întărirea conlucrării pentru unei politici noi, democratice, corespunzătoare intereselor de și progres ale tuturor popoarelor afirmareapace, independență
DELHI 9. - Trimisul Agerpres, Ștefan Nicolae, 

transmite: In cadrul lucrărilor Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Delhi au con
tinuat dezbaterile atît în ședință plenară, cit și 
in comisiile de lucru, care definitivează proiec
tele de documente ce urmează să fie adoptate.

Mesajul președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat 
celei de-a Vll-a Conferințe la nivel înalt a sta
telor nealiniate de la Delhi, primit cu viu in
teres, se bucură, în continuare, de un larg ecou 
in rindurile participanților la marele forum al 
mișcării de nealiniere. în cadrul aprecierilor pe 
marginea mesajului, se relevă bogăția de idei 
din acest document de excepțională însemnătate, 
analiza lucidă pe care o cuprinde in legătură 
cu principalele fenomene, tendințe și probleme 
din viața internațională, soluțiile realiste și con
structive preconizate de șeful statului român - 
personalitate strălucită, de înalt prestigiu în 
viața mondială - pentru soluționarea probleme
lor multiple și complexe ce confruntă omenirea.

De asemenea, sînt evidențiate cuvintele de 
înaltă apreciere ale președintelui României cu 
privire la rolul țărilor nealiniate în viața mon
dială, în întărirea legalității și respectului față 
de normele dreptului și moralei internaționa'e, 
în democratizarea raporturilor interstatale, în 
lupta împotriva politicii imperialiste, bazate pe 
forță, dictat și amestec în treburile altor popoare, 
pentru o politică nouă, democratică, de destin
dere, colaborare și pace, întemeiată pe egalita
te și respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber și independent, la adăpost 
de orice ingerințe, deplin stăpîn 
sale.

pe destinele

De cea mai inaltă prețuire se bucură, tot
odată, propunerile concrete cuprinse în mesajul 
șefului statului român in legătură cu căile și 
modalitățile practice de preîntîmpinare a războiu
lui și salvgardare a păcii, de stăvilire a cursei 
înarmărilor și realizare a dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare, de reglementare pe 
cale politică, pașnică a diferendelor dintre 
state, de restructurare radicală a relațiilor eco
nomice dintre state și eliminare a decalajelor și 
subdezvoltării, pe calea instaurării noii ordini e- 
conomice mondiale, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Un ecou deosebit a avut mesajul președin
telui României in presa țării-gazdă, care l-a 
inserat, subliniindu-i adînca semnificație, ape
lul la înțelegere și conlucrare pe care ii con
ține, relevarea importanței, în Olumea contem
porană, în rezolvarea marilor probleme ale aces
tei lumi, a mișcării de nealiniere.

Astfel, ziarul „NAȚIONAL HERALD", sub titlul 
„Mesaj din partea președintelui Ceaușescu", sub
liniază că șeful statului român a făcut un apel 
șefilor de stat și de guvern din țările 
niate prezenți aici pentru a găsi căile 
tărire a unității și cooperării dintre ele, 
a face față problemelor grave pe care 
noaște omenirea. „Intr-un mesaj adresat 
președinte ai mișcării de nealiniere, primul mi
nistru al Indiei, Indira

scrie în continuare ziarul - se

neali- 
de în- 
pentru 
le cu- 
noului

Gandhi, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus că, indiferent de deo
sebirile care pot exista in abordarea uneia sau 
alteia dintre probleme, țările nealiniate trebuie 
să găsească calea spre unitate, spre o colabo
rare mai activă in direcția unei politici noi, de 
deplină egalitate, independență, pace și înțe
legere intre națiuni".

In mesaj 
spune că intărirea unității și cooperării dintre 
statele nealiniate depinde de capacitatea aces
tora de a influența pozitiv cursul evenimente
lor.

Ziarul reliefează apoi cîteva din aprecierile 
cuprinse în mesaj, potrivit cărora „actuala con
ferință are loc în împrejurări internaționale deo
sebit de complexe și contradictorii și de aceea 
țările nealiniate trebuie să nu-și precupețească 
eforturile pentru realizarea unității și intărirea 
cooperării".

La rîndul său, ziarul de mare tiraj „HIN
DUSTAN TIMES" șha informat cititorii despre 
primirea mesajului adresat conferinței de pre
ședintele României. „Președintele României, scrie 
ziarul, și-a exprimat speranța că reuniunea la 
nivel înalt a țărilor nealiniate va aduce o con
tribuție semnificativă la promovarea încrederii, 
păcii și cooperării dintre țările membre. Șeful 
statului român — scrie cotidianul citat - și-a 
exprimat, de asemenea, speranța că statele 
membre vor avea un rol mai activ în direcția 
dezarmării și înfăptuirii noii ordini economice 
internaționale, evidențiind că România acordă 
o atenție specială relațiilor cu țăriie nealiniate, 
care au un rol special de jucat pe arena interna
țională".

Același ziar arată, într-un -alt material, că 
președintele României, referindu-se la Orientul 
Mijlociu, a reliefat în mesajul adresat confe
rinței că este loc destul în această zonă atît 
pentru un stat palestinian, cit și pentru Israel. 
Se arată, de asemenea, că șeful statului român 
s-a pronunțat pentru „retragerea Israelului din 
Liban și din teritoriile arabe ocupate în 1967".

V

•
ROMA 9 — Trimisul Agerpres 

Leonard Mehedinți transmite : To
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., conducătorul dele
gației P.C.R. la Congresul al XVI-lea 
al P.C.I., s-a întîlnit c.u Flaminio 
Piccoli, președintele Consiliului Na
țional al Partidului Democrat Creș
tin.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, au fost 
dial salut și cele 
sănătate.

Mulțumind cu 
Piccoli a 
varășului 
partea sa 
Democrat 
și cele mai cordiale urări, precum si 
înalta apreciere pentru neobosita sa 
activitate consacrată păcii, dezarmă
rii, dezvoltării libere și indenendente 
a tuturor națiunilor, instaurării unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale.

în cursul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi statornicite 
între România și Italia, între F.D.U.S. 
și P.D.C. și s-a exprimat dorința co-

transmise 
mai bune

un cor- 
urări de

căldură. Flaminio 
rugat să se transmită to- 

Nicolae Ceaușescu din 
și a Direcțiunii Partidului 
Creștin un călduros salut

mună de a amplifica și adinei aceste 
'relații pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
domenii, în interesul celor două țări 
și popoare prietene, al cauzei păcii 
și conlucrării internaționale.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții politice internaționale, s-a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor forțelor progresiste și 
democratice, ale tuturor statelor, ale 
opiniei publice pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, de 
respect al independenței și suverani
tății naționale, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, in primul rînd la dezarmarea 
nucleară, pentru soluționarea pe. cale 
poiitică, prin tratative, a tuturor stă
rilor de încordare și conflict, în 
vederea edificării unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare, înfăp
tuirii idealurilor de prosperitate și 
progres social ale tuturor popoarelor.

S-a evidențiat, de asemenea, în
semnătatea concentrării eforturilor 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
pentru încheierea cu rezultate pozi
tive a reuniunii de la Madrid, faci
litării convocării unei 
sacrate încrederii și 
Europa.

a forțelor democratice
5

BONN 9 (Agerpres). — într-o de
clarație a Prezidiului Conducerii 
Partidului Comunist German, trans
misă de agenția vest-germană de 
presă D.P.A., se apreciază, printre 
altele, că rezultatul a’egerilor legis
lative anticipate din R.F.G. impune 
crearea unei alianțe largi a tutu
ror forțelor democratice, o apropie
re între mișcarea muncitorească și 
mișcarea pentru pace. P.C. German 
— menționează documentul 
continua să 
organizațiilor 
tru atragerea 
muncitori și 
orice inițiativă a denutaților Parti
dului ecologist cit și a celor so- 
cial-democrați care ar servi cauzei 
păcii, intereselor sociale și demo
cratice ale oamenilor muncii, evi
tării ' amplasării în R.F.G. a rache
telor nucleare ale N.A.T.O.

va 
lupte pentru întărirea 
din întreprinderi, pen- 
in rîndurile sale a noi 
tineri. El va sprijini

conferințe con- 
dezarmării in

Poziția Partidului 
ecologiștilor în problema 

eurorachetelor

Rolul important al femeilor în lupta 
pentru pacea și progresul omenirii

„Se impun măsuri concrete 
pentru o nouă ordine 

economică internațională"
Subliniind că lumea trece astăzi 

printr-un moment critic, de intensi
ficare a încordării, regele Hussein al 
Iordaniei și-a exprimat convingerea 
că reuniunea la nivel înalt a țărilor 
nealiniate va contribui la intensifi
carea eforturilor pentru soluționarea 
echitabilă a marilor probleme ale ac
tualității internaționale. Atrăgind a- 
tenția asupra înrăutățirii grave a 
situației economice și financiare a 
țărilor în curs de dezvoltare, vorbi
torul s-a pronunțat pentru adoptarea, . 
în cursul reuniunii de la Delhi, a unor 
măsuri concrete în vederea edifică
rii unei noi ordini economice inter
naționale, bazată pe egalitate între 
țările in curs de dezvoltare, și sta-> 
tele industrializate. ' i "-'-h

Condamnînd recurgerea- la forță în 
raporturile . interstatale, suveranul 
hașemit a denunțat Israelul pentru 
continuarea ocupării de teritorii 
arabe și a sprijinit planul de pace 
arab de la Fes, referitor la rezol
varea politică a situației din Orientul 
Mijlociu. Totodată, el a subliniat ne
cesitatea unei soluții pașnice în con
flictul iraniano-irakian.

lui, soluționarea crizei economice 
mondiale pe calea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
eliminarea pericolului unui război ■ 
nuclear, consolidarea Organizației 
Națiunilor Unite, salvgardarea ome
nirii de spectrul foametei. Șeful de
legației Jamahiriei Libiene s-a re
ferit, de asemenea, la situația gra
vă din Orientul Mijlociu, pronunțin
du-se pentru recunoașterea dreptu
rilor naționale legitime ale poporului 
palestinian și condamnînd politica 
agresivă a Israelului.

țării sale cu 
de 

el a cerut 
intensifice

Exprimînd solidaritatea
Organizația Poporului din Africa
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
statelor nealiniate să-și 
sprijinul acordat acestei organizații.

Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
ți-a consacrat cea' mai mare parte a 
expunerii sale situației din Orientul' 
Mijlociu, subliniind că nu se poate 
ajunge la o pace trainică în această 
regiune fără retragerea Israelului din 
toate' teritoriile arabe ocupate, fără 
recunoașterea drepturilor legitime ale 

0 poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului de a avea o patrie. Șeful 
statului sirian a reafirmat deplina 
solidaritate cu poporul Libanului în 
lupta sa pentru retragerea trupelor 
israeliene, pentru menținerea integri
tății sale teritoriale. Referindu-se la 
alte probleme internaționale actuale, 
președintele Siriei și-a exprimat în
grijorarea față de pericolul ce-I re
prezintă pentru pacea lumii politica 
promovată de forțele imperialiste.

„Politica de nealiniere — 
pavăză împotriva tuturor 
formelor de dominație"

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei, 
Men^istu Haile Mariam, a .lansat 

"participanților apelul’ de a acorda 
sprijin deplin luptei de eliberare a 
poporului namibian și a populației de 
culoare majoritare din Africa de 
Sud. El a chemat țările nealiniate 
care mai întrețin relații cu regimul 
rasist de la Pretoria să rupă imediat 
orice legături cu acesta. Totodată, a 
condamnat amestecul și provocările 
imperialiste in diferite părți ale 
lumii, îndeosebi in Africa. Eviden
țiind consecințele dezastruoase ale 
crizei economice mondiale asupra 
statelor în curs de dezvoltare, vor
bitorul a subliniat că, numai în Afri
ca, in fiecare minut mor șase copii 
de foame și malnutriție.

Președintele Consiliului Militar 
Suprem, șeful statului Niger, a lan
sat un apel la intărirea, in continua
re, a unității și solidarității mișcării 
de nealiniere. El a avertizat împotri
va încercărilor permanente de diviza
re a statelor nealiniate, subliniind că 
acestea fac și mai necesară consoli
darea mișcării. Politica de nealiniere, 
a spus vorbitorul, este „numitorul 
nostru comun, pavăza noastră împo
triva imperialismului și a tuturor 
formelor de dominație".

Vorbitorul și-a exprimat îngrijo
rarea față de deteriorarea situației 
economice, punînd în evidență nece
sitatea ca țările în curs de dezvol
tare .să se bizuie, în- ptl'tnîuirrifid/ ție: 
forțele proprii și pe o colaborare 
reciprocă multilaterală." Totodâtă, el 
a reafirmat importanța începerii cit 
mai grabnice a dialogului Nord-Sud 
în vederea instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

„Acțiunile bazate pe forță, 
pe amestec în treburile 

interne alimentează 
încordarea"

Libanul a plătit un preț foarte 
mare pentru libertate, aproximativ 
10 000 de cetățeni libanezi pierzin- 
du-și viața ca urmare a agresiunii 
israeliene — a spus președintele Li
banului, Amin Gemayel. Țara noas
tră, a subliniat el, este mai hotărîtă 
ca oricînd să-și consolideze inde
pendența, . integritatea teritorială și 
suveranitatea națională. Fără pace in 
Liban nu va fi pace în întreaga re
giune, și nu numai aici. Libanul 
duce în prezent negocieri extrem de 
dificile cu Israelul, ale cărui trupe 
ocupă o parte importantă a teritoriu
lui său, a arătat șeful statului liba
nez. Amin Gemayel a reiterat nece
sitatea retragerii tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul libanez, a a- 

. parării unității, indenendenței, suve
ranității, integrității teritoriale și 
securității țârii.

„Sprijin sporit luptei 
pentru libertate 

și independență națională"
Emirul statului Kuweit, șeicul Ja

ber Al-Ahmad Al-Sabah, a lansat 
participanților apelul de a sprijini 
fără rezerve popoarele palestinian și 
namibian în lupta lor pentru liber
tate, independență națională și rea
lizarea unei patrii proprii. Vorbitorul 
a condamnat politica agresivă pro
movată de Israel in Libanul inde
pendent și masacrele din taberele de 
refugiați palestinieni Sabra și Sha- 
tilla, din Beirut. Israelul și Africa de 
Sud —a spus el — fac tot posibilul 
pentru a aplica politica „faptului 
împlinit". Vorbitorul a chemat la în
cetarea imediată a conflictului ira- 
niano-irakian, cerînd țârilor nealinia
te să-și aducă contribuția la instau
rarea unei păci juste și trainice între 
cele două părți.

unitatea mișcării și . de a respecta 
principiile de bază ale nealinierii. A- 
bordînd unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, vorbitorul a con
damnat politica de forță și ingerin
țe, arătînd, între altele, că aceasta 
se face simțită în America Latină, 
unde cercurile imperialiste urmăresc 
destabilizarea situației politice în 
unele țări, pentru a promova inte
rese unilaterale. Maurice Bishop a 
exprimat solidaritatea Grenadei cu 
eforturile statelor latino-americane 
în vederea afirmării independenței 
lor depline, precum și sprijinul față 
de lupta popoarelor din Namibia și 
Africa de Sud pentru libertate și 
independență. Totodată, el s-a pro
nunțat pentru reglementarea stări
lor de tensiune și a conflictelor din 
diferite părți ale lumii pe cale po
litică. între altele, Maurice Bishop 
a propus proclamarea bazinului Mă- 

țrii Caraibilor ca „zonă a păcii, in
dependenței și dezvoltării".

în discursul său, Davidson Hep
burn, șeful delegației statului Baha
mas, a subliniat rolul deosebit de 
important al mișcării de nealiniere 
în lumea contemporană, in intărirea 
legalității internaționale și in pro
movarea păcii. El a apreciat că o 
condiție esențială pentru ca mișch- 
rea de nealiniere să-și îndeplinească 
răspunderile o constituie „menține
rea integrității și coeziunii rînduri- 
lor sale. Numai în acest mod prin
cipiile nealinierii pot constitui o 
bază pentru o înțelegere deplină", 
în continuare, vorbitorul s-a referit 
la dificultățile cu care sînt confrun
tate țările mici, 
naturale, cum 
— stat admis în 
niere la actuala 
înalt — relevind
rării unei noi ordini economice in
ternaționale și a unor relații econo
mice între state bazate pe justiție 
și echitate.

— evidențiat în cadrul unei
VIENA 9 (Agerpres). — Dezbate

rile din cadrul sesiunii speciale a 
Comisiei O.N.U. pentru, condiția fe
meii, care s-a desfășurat la Viena, 
au pus în evidență necesitatea ca în 
împrejurările internaționale actuale, 
deosebit de complexe, care comportă 
grave pericole la adresa păcii și 
securității popoarelor, să se asigure 
mobilizarea eforturilor la toate ni
velurile, inclusiv în cadrul O.N.U., 
pentru diminuarea încordării și în
făptuirea politicii de destindere, de 
cooperare și înțelegere internaționa
lă. în • acest proces, s-a subliniat în 
majoritatea intervențiilor. femeile, 
puternică forță socială, își pot aduce 
o contribuție activă la lupta popoare
lor pentru pace și‘.securitate interna
țională, pentru acceleiprea progresu
lui material și spiritual al omenirii.

în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, femeilor le

reuniuni a O.N.U. de la Viena 
revine un rol important în realizarea 
obiectivelor economice și sociale, in 
dezvoltarea vieții ■ spirituale, in edu
carea tinerei generații, în conducerea 
întregii societăți. Totodată, femeile 
sînt chemate să participe activ la so
luționarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, la instaurarea noii 
ordini economice internaționale,. în
făptuirea dezarmării, promovarea 
păcii și securității internaționale.

Pronunțindu-se pentru inițierea și, 
realizarea unor programe ale Națiu
nilor Unite privind condiția femeii, 
țara noastră consideră că este nece
sar ca O.N.U. să aibă o contribuție 
mai mare în direcția lichidării ine
chităților și discriminărilor față de 
femei, a promovării cooperării inter
naționale pentru soluționarea proble
melor economice, sociale și politice 
privind situația femeii în lume.

BONN 9 (Agerpres). — Deputății 
în Bundestag din partea Partidului 
ecologiștilor vor da publicității ori
ce documente secrete la care vor 
avea acces, in cazul în care vor 
considera că acestea aduc prejudi
cii inte-eselor poporului — a de
clarat. la o conferință de presă or
ganizată la Bonn, deputata Petra 
Kelly, una din ce’e mai cunoscute 
personalități ale mișcării ecologiste 
din R.F.G. în acest sens, ea a men
ționat probleme ca locul unde ar 
urma să fie amnlasăte r^i rache
te nucleare americane c ^ză me
die de acțiune sau deboar. ’e de 
gaze toxice, precizează agenți..<: As
sociated Press și Reuter.

Agenția Associated Press aminteș
te. in legătură cu aceasta, că Mi
nisterul Apărării al R.F.G. a ținut 
secret chiar și față de membrii 
parlamentului locul u”de urmează să 
fie amplasate, la sfîrsitul acestui an. 
cele 204 rachete nucleare americane 
pe teritoriul R.F.G.

ORIENTUL MIJLOCIU

Cu prilejul Zilei internaționale a femeii
Un simbolic „lanț al păcii"

BERLINUL OCCIDENTAL. — A- 
proximativ 2 500 de femei din Berli
nul occidental au luat parte la o de
monstrație organizată împotriva 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
hotărîtă la măsuri de dezarmare. Ele 
au .constituita simbolic, un „Janț.-jaL. 
păcii" 'întins pe o distanță' de "peste 
2,5 kilometri. ,,Ț

Manifestantele au remis consu
latelor american și sovietic din Ber
linul occidental mesaje de pace, prin 
care își exprimă îngrijorarea față de 
actuala situație încordată din lume 
și de posibilitatea declanșării unui 
conflict, eu consecințe dezastruoase 
pentru întreaga omenire.

ATENA. — i Zeci de mii de femei 
din întreaga Grecie au participat la 
mai multe demonstrații pentru pace, 
exprimîndu-și, în context, protestul 
împotriva prezenței pe solul elen a 
bazelor militare americane. Cea mai

mare acțiune a avut loc la Salonic,’ 
în nordul țării, unde manifestantele 
au demonstrat în fața consulatului 
american din localitate. Importante 
acțiuni de același fel au avut loc 
la Atena, Herakleion și Larissa.

Manifestații pentru condiții 
egale de munca

ROMA."Zeci de mii de femei -au ■» 
participat marți, la Roma, la o am
plă demonstrație organizată cu pri
lejul Zilei internaționale a femeii. 
Manifestantele s-au pronunțat pen
tru o schimbare reală în Italia, care, 
între altele, să asigure drepturi egale femeilor.

SANTIAGO DE CHILE. — La che
marea Organizației de coordonare a 
activității sindicale naționale (C.N.S.), 
sute de femei chiliene au manifestat 
în piața Artesanos din Santiago de 
Chile, revendicînd condiții mai bune 
de muncă și de viață.

* Acțiune de reconstituire a 
armatei naționale libaneze
* Manifestații de protest în 
Cisiordania și Gaza împotriva 
măsurilor represive ale au

torităților israeliene
BEIRUT 9 (Agerpres). — în Li

ban, armata procedează în aceste 
zile .la înregistrarea tinerilor care 
vor efectua serviciul militar obliga
toriu, . informează agenția Associa
ted Press. Acțiunea, inițiată de pre
ședintele Amin Gemayel pentru re
constituirea' tarYh'atei naționale,1 se 
înscrifc’lft- 'eforturile 'de normalizare ■ 
a situațibi djn țară: Este pentru pri- ■ 
ma dată de Ia proclamarea indepen
denței Libanului (1943) cînd sînt 
adoptate măsuri ferme privind sa
tisfacerea obligatorie a stagiului mi
litar de către toți tinerii libanezi, 
arată agenția A.P. Forțele armate 
libaneze numără, în prezent, 21000 
militari, autoritățile preconizînd spo
rirea efectivelor lor Ia 60 000 mili
tari pină in 1985.

Arabe
Abdel 

pentru
Șeful delegației Jamahiriei 

Libiene Populare Socialiste, 
Salam Jalud, s-a pronunțat 
respectarea strictă a principiilor 
fundamentale ale politicii de neali
niere. După Ce a condamnat pre
siunile militare și de altă natură ale 
S.U.A. astlpra țării sale, el a criticat 
energic politica imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă, bazată pe 
folosirea forței și a amenințării cu 
forța, pe amestec în treburile inter
ne ale altor state, în special ale ță
rilor mai mici, arătînd că această 
politică alimentează încordarea și 
amenință pacea lumii. Enumerînd 
cele mai importante sarcini ale miș
cării de nealiniere, vorbitorul a 
menționat înlăturarea colonialismu-

Mohamed 
apelurilor 

membre
Președintele Somaliei, 

Siad Bârre, s-a alăturat 
făcute de mai multe state 
ale mișcării de nealiniere pentru în
cetarea imediată a conflictului ira
niano-irakian și începerea negocieri
lor de pace. în context, el a propus 
crearea unui organism propriu al 
mișcării pentru rezolvarea divergen
țelor ce apar intre statele nealiniate. 
Președintele Siad Barre a condam
nat invazia Israelului în Liban Și a 
cerut retragerea trupelor israeliene 
din această țară. El a reafirmat nece
sitatea restabilirii drepturilor legiti
me ale ponorului palestinian, subli
niind că altfel nu este posibilă solu
ționarea crizei din Orientul Mijlociu.

Regele Bhutanului, Jigme Singhye 
Wangchuk, a evidențiat rolul im
portant al fondatorilor mișcării de 
nealiniere, subliniind că este de da
toria țărilor nealiniate să păstreze 
realizările acestora și să rămînă de
votate principiilor tradiționale ale 
nealinierii. El a accentuat c‘ă „prin
cipiile mișcării de nealiniere obligă 
țările participante să nu accepte ca 
un fapt împlinit nici un fel de in
tervenție sau ingerință in treburile 
interne ale altor state". Vorbitorul a 
subliniat necesitatea retragerii tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, a reglementării pe cale politică 
a conflictelor existente in diferite re
giuni ale lumii, a' respectării dreptu
lui inalienabil al fiecărui popor de 
a-și decide singur soarta. Suveranul 
Bhutanului a arătat, de asemenea, că 
mișcarea de nealiniere trebuie să ac
ționeze pentru materializarea dreptu
rilor legitime ale popoarelor palesti
nian, namibian și sud-african la li
bertate și independență.

întrevederi ale șefului delegației române
Șeful delegației române care parti

cipă la lucrările Conferinței de la 
Delhi, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a avut în
trevederi cu primul ministru al Re
publicii India, Indira Gandhi, pre
ședintele Conferinței la nivel înalt a 
statelor nealiniate, precum și cu 
Giani Zail Singh, președintele Indiei.

De asemenea, șeful delegației româ
ne s-a întîlnit cu Petar Stambolici, 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Jose Eduardo Dos Santos, pre
ședintele Angolei, generalul maior în 
retragere Reynaldo Antonio Bignone, 
președintele Argentinei, Mohamed 
Hosni Mubarak, președintele Egiptu
lui, Ahmed Sekou Toure, președin
tele Guineei, general Mohammad 
Zia-ul Haq, președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general-maior Mo
hamed Siad Barre, președintele So
maliei, Kenneth Ka’inda. n-eședin- 
tele Zambiei. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
Organizației pentru Eliberarea 
Iești nei.

Cu prilejul acestor întîlniri. 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

al 
Pa

din

președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise calde 
salutări și cele mai bune urări, 
împreună cu dorința țării noastre de 
amplificare in continuare a cooperă
rii pe plan bilateral cu țările respec
tive. de intensificare a cooperării în 
viața internațională, în dezbaterea Și 
reglementarea problemelor com
plexe cu care este confruntată ome
nirea.

Șefii de stat și de guvern din 
India, Iugoslavia, Angola, Argentina, 
Egipt, Guineea, Pakistan, Somalia, 
Zambia și președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. au exprimat sin
cere mulțumiri pentru urările primi
te și au rugat 6ă fie transmis un 
salut cordial tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ei au evocat cu multă 
plăcere întîlnirile și convorbirile 
avute cu șeful statului român, și-au 
exprimat satisfacția față de stadiul 
de dezvoltare a raporturilor bilatera
le și au împărtășit dorința președin
telui României socialiste de extinde
re a conlucrării pe plan internațio
nal, în interesul cauzei păcii, dezar
mării, dezvoltării independenței și 
cooperării în întreaga. lume.

Primul ministru al Zairului, Kengo 
Wa Dongo, a arătat că statele ne
aliniate pot juca un rol vital pe a- 
rena internațională. Scoțînd în evi
dență agravarea situației economice 
și politice internaționale, el a subli
niat că in aceste condiții este nece
sară mai mult ca oricînd oromova- 
rea neabătută a principiilor și o- 
biectivelor autentice ale .mișcării de 
nealiniere. Vorbitorul și-a exprimat 
speranța că statele Africii vor acțio
na pentru salvgardarea unității afri
cane. El s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru soluționarea problemelor din- 
tr-o serie de zone tensionale pe baza 
retragerii trupelor străine in inte
riorul granițelor naționale. Pe de altă 
parte, vorbitorul a evidențiat că Eu
ropa este continentul cu cea mai 
mare concentrare de arme conven
ționale și nucleare, situație care face 
imperios necesară trecerea cu fermi
tate la realizarea dezarmării.

„Stările de tensiune 
și conflict să fie soluționate 

pe cale politică"
Primul ministru al Grenadei, 

Maurice Bishop, a adresat țărilor 
participante apelul de a consolida

sărace în resurse 
este și Bahamas 
mișcarea de, neali- 
conferință la nivel 
necesitatea instau-

A

In Congresul american

„Pentru consolidarea unității 
de acțiune a mișcării 

de nealiniere”
Ministrul de externe al Republicii 

Centrafricane, Louis Gervit Yamba- 
la, a arătaț că mișcarea de nealiniere 
trebuie să-și păstreze caracterul său 
de neparticipare la blocuri militare, 
în context, el s-a pronunțat pentru 
consolidarea unității in diversitatea 
mișcării, respectindu-se specificitatea 
fiecărui stat membru. Condamnînd 
politica economică „egoistă și Îngus
tă" a gărilor industrializate oc
cidentale, vorbitorul și-a expri
mat speranța că viitoarea reuniune 
U.N.C.T.A.D., de la Belgrad, va acor- 

' da o atenție deosebită, măsurilor ur
gente ce se impun pentru rezolvarea 
problemelor dificile cu care sînt con
fruntate îndeosebi țările in curs do 
dezvoltare. Ministrul.de externe cen- 
trafrican a acordat o importanță deo
sebită necesității rezolvării actuale
lor probleme conflictuale din diferite 
părți ale lumii, subliniind că o pace 
echitabilă pe glob trebuie să includă 
„retragerea tuturor forțelor străine" 
în interiorul granițelor naționale. Re- 

’ ferindu-se la situația din Africa, el 
a evidențiat Îndeosebi necesitatea 
respectării rezoluțiilor O.N.U. în pro
blema independenței Namibiei, re- 
afirmind sprijinul țării sale față de 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).
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„Toți cei care luptă pentru liber
tate, egalitate între națiuni și justi
ție în lume găsesc încurajare și in
spirație în principiile nealinierii" — 
a declarat, in discursul său, ministrul 
de externe al statului Barbados, 
Louis Tull. După ce a exprimat sa
tisfacția în legătură cu admiterea, la 
conferința de la Delhi, a țării sale ca 
membru cu drepturi depline în miș
carea de nealiniere, vorbitorul a 
spus : „Guvernul statului Barbados 
subscrie întru totul la principiile ne
alinierii și va acționa și in viitor în 
conformitate cu aceste principii, 
lutnd parte activă la eforturile miș
cării de nealiniere Țjentru rezolvarea 
democratică a problemelor ce con
fruntă . lumea contemporană".

Rezoluții care cheamă la încheierea unui 
acord privind înghețarea

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Comisia pentru relații externe a Ca
merei Reprezentanților a aprobat cu 
o largă majoritate de voturi o rezo
luție prin care cheamă S.U.A. și 
U.R.S.S. să încheie un acord privind 
înghețarea armamentelor lor nuclea
re, informează ' agențiile internațio
nale de presă. Documentul preconi
zează inceoerea de negocieri intre 
cele două țări, cu scopul de a se sta
bili „cînd și cum să se ajungă la o 
înghețare reciprocă și verificabilă a 
experiențelor, producerii și instalării 
viitoare de focoase nucleare, rachete 
și alte mijloace de transportare la 
țintă". Observatorii de la Washing
ton apreciază că acest punct de ve
dere al comisiei reprezintă o înfrin-

DELHI. — în capitala Indiei a avut 
loc o întîlnire intre Yasser Ărafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberare^ Pales
tinei, și Amin Gemayel, președintele 
Libanului. Părțile au examinA/pro
bleme legate de evacuarea triipelor 
străine de pe teritoriul libanez.

armamentelor nucleare
gere pentru administrația republica
nă a S.U.A., care se opune măsurii 
de înghețare a. arsenalelor nucleare, 
menționează agenția France Presse.

Un proiect de rezoluție similar a 
fost depus și în Senatul american 
de către un grup de deputați, între 
care Edward Kennedy și Mark Hat
field. Pentru a fi definitiv, documen
tul trebuie să fie aprobat de plenul 
Camerei Reprezentanților și al Se
natului S.U.A.

Agențiile de presă relatează că, în 
prezent, la Washington se află cîteva 
mii de manifestanți pentru dezarma
re și pace, veniți din majoritatea 
covârșitoare a statelor americane, 
pentțu a participa la diferite acțiuni 
în favoarea înghețării bugetelor mi
litare ale S.U.A. și U.R.S.S.

DAMASC. — în mai multe loca
lități din Cisiordania și Gaza — te
ritorii ocupate de Israel — au con
tinuat demonstrațiile de protest îm
potriva acțiunilor represive ale au
torităților israeliene față de popu
lația palestiniană — informează 
agenția WAFA. Astfel de manifes
tații au avut loc în tabăra de refu- 
giați palestinieni . Deheisha, din 
apropiere de Bethleem. în tabăra de 
refugiați palestinieni Aida, tot din 
apropiere de Bethleem, sînt menți
nute, pentru a doua zi consecutiv, 
interdicțiile de circulație". Studenții 
de la universitățile palestiniene din 
Hebron au început, marți, o grevă 
de protest împotriva acțiunilor te
roriste * ale Israelului. Demonstrații 
asemănătoare au avut loc în Nablus.
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AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CONFERINȚA REGIONALĂ PENTRU PACE Șl SUVERANITATE NAȚIO
NALĂ IN AMERICA CENTRALĂ Șl ZONA CARAIBIANĂ se va desfășura 
între 21-23 aprilie la Managua, s-a anun țot în capitala nicaraguanâ. 
Participanții vor analiza pericolul declanșării unor noi acțiuni cu carac
ter agresiv în America Centrală și zona caraibiană, capabile să agra
veze starea de tensiune din regiune, și măsurile ce se impun pentru 
salvgardarea păcii și asigurarea respectării suveranității naționale a sta
telor centro-americane și caraibiene.

--------------------------------------------------1 
protecția mediului înconjurător, a I 
căror realizare să fie finanțată din 
profiturile marelui capital.

ARGENTINA A REFUZAT SA 
PARTICIPE LA MANEVRELE MI- I 
LITARE „UNIDAS-24", organizate 
de S.U.A. in colaborare cu cîteva I 
state latino-americane. Forțele ar
mate argentlniene nu au participat 
nici anul trecut la astfel de mane
vre, in semn de protest împotriva 
sprijinului acordat de S.U.A. Marii | 
Britanii în cursul conflictului pri
vind Insulele Malvine (Falkland). 1

DOME- 
a fost 
Mahtar 

al

însărcinat cu asigurarea controlului 
aplicării Convenției internaționale 
privind lichidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

NECESITATEA INSTITUIRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 
INTERNATIONALE ÎN 
NIUL INFORMAȚIILOR 
subliniată de Amadou
M’Boto. directorul general 
UNESCO. Lumea contemporană, a 
arătat M’Bow, este capabilă să re
zolve aceste probleme, dar obstaco
lul principal îl reprezintă inechi
tatea în distribuirea potențialului 
științific și tehnologic. El a reafir
mat imperativul dezvoltării fiecărei 
țări conform voinței propriului 
popor.

COMITETUL O.N.U. PENTRU ELI
MINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE. 
La sediul din New York al Națiu
nilor Unite s-au deschis lucrările Co
mitetului O.N.U. pentru eliminarea 
discriminării rasiale - organism for
mat din 18 state. Comitetul a fost

PROGRAM ÎMPOTRIVA ȘO
MAJULUI. Partidul Comunist din 
Austria se prezintă la alegerile 
parlamentare care vor avea loc in 
luna aprilie cu un program de luptă 
împotriva șomajului, a '' '
președintele partidului, 
Muhri. El a subliniat că P.C. din 
Austria se pronunță pentru o poli
tică rațională de dezvoltare econo
mică, însoțită de măsuri pentru

INIȚIEREA UNEI CAMPANII 
„ÎN FAVOAREA REFERENDUMU
LUI PRIVIND IEȘIREA SPANIEI 
DIN N.A.T.O." a fost anunțată de 
secretarul general al P.C. din Spa
nia, Gerardo Iglesias. El a relevat 
că unul din aspectele esențiale ale 
oricărei opțiuni progresiste a Spa
niei este contribuția ei la politica 
de pace, dezarmare și desființare a 
blocurilor militare.

declarat 
Franz

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN ■ SENEGAL. Potrivit rezulta
telor oficiale definitive anunțate la 
Dakar, la alegerile prezidențiale și 
legislative din 27' februarie, candi
data Partidului Socialist din Sene
gal au obținut 111 din cele 120 de 
locuri ' in Adunarea Națională 
(parlamentul țării).

CONVORBIRILE INTERCOMUNIT ARE PENTRU REGLEMENTAREA 
PROBLEMEI CIPRIOTE au fost reluate la Nicosia. Aceste convorbiri se 
desfășoară sub egida secretarului general al O.N.U'. Un comunicat oficial 
publicat la Nicosia a precizat că reprezentanții celor două comunități din 
Cipru au continuat examinarea unor aspecte ale posibilităților de solu
ționare politică a situației din insulă.
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