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A SEMĂNATULUI CULTURILOR DIN PRIMA EPOCĂ ® PRIN FOLOSIREA AGREGATELOR 
DE MAȘINI - RANDAMENTE DE LUCRU SPORITE, ECONOMII DE CARBURANȚI ® RĂS
PUNDERE Șl EXIGENTĂ PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR, PENTRU ASIGURAREA 
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Publicistul francez Michel P. HameletPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni după-amia- ză, pe publicistul francez, Michel P. Hamelet, care efectuează o vizită în țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Eugen Florescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Oaspetele a adresat vii mulțumiri pentru primirea acordată și a

transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase urări cu ocazia aniversării a 50 de ani de activitate revoluționară pusă în slujba intereselor poporului român, a aspirațiilor sale de progres și bunăstare, de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu publicistului francez, care va prefața

un nou volum ce urmează să apară în Franța, volum consacrat țării noastre, politicii sale interne și externe, activității neobosite desfășurate de șeful statului român pentru construirea noii societăți în România, precum și bogatei sale activități internaționale, în interesul păcii, destinderii și înțelegerii în lume, înfăptuirii idealurilor de progres și prosperitate ale tuturor popoarelor.

în această lună vor trebui să fie însămînțate cel puțin 1 400 000 hectare cu diferite culturi din prima epocă. Unitățile agricole dispun de forțele necesare pentru realizarea și chiar depășirea acestui obiectiv. Important este însă ca fiecare zi să fie folosită din plin la insămînțări, din zori și pînă seara.Modul în care evoluează vremea — meteorologii prevăd creșterea temperaturii — impune ca pretutindeni, în fiecare unitate agricolă, să se lucreze cu toate forțele disponibile pentru intensificarea la maximum a ritmului însămințărilor. Dealtfel, dintre prioritățile acestei săptămîni desprindem ca fiind cele mai presante Încheierea grabnică a însămînțării unor culturi din prima urgență, cum sint mazărea, ovăzul, lucerna și celelalte plante furajere, iar în zonele din sudul țării, și a inului pentru ulei, precum și intensificarea semănatului și a plantării legumelor și cartofilor timpurii. La fel de important este însă ca tot în această săptămînă să se treacă intens la însămințarea inului pentru fibră, a sfeclei de zahăr — lucrare care, dealtfel, în unele județe se desfășoară din plin. Desigur, specialiștii din unitățile agricole au datoria ca, pe măsură ce temperatura in sol atinge nivelul optim, să declanșeze și semănatul florii- soarelui, cea mai importantă plantă oleaginoasă.Condițiile specifice ale acestei primăveri — secetoase și cu vînturi puternice ce usucă pămîntul — impun o grijă deosebită pentru menținerea apei în sol. în mod obligatoriu trebuie să se urmărească incorporarea semințelor in stratul umed, respectîndu-se însă adîncimea prevăzută în tehnologia fiecărei culturi. în acest scop, la pregătirea terenului și la semănat se recomandă să fie folosite agregatele combinate de utilaje, cu care se execută mai multe lucrări la o singură trecere a tractorului, ceea ce permite evitarea pierderii de apă prin evaporare, creșterea randamentului de lucru și economisirea de carburanți.Mai mult ca oricind, în aceste condiții, este nevoie ca specialiștii să fie în permanență prezenti în cimp, în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, pentru a asigura organizarea exemplară a muncii, controlul calității lucrărilor de pregătire a terenului, de semănat și a modului în care se respectă normele tehnice de densitate, toate acestea fiind de natură să asigure o temelie solidă pentru realizarea producțiilor sporite din acest an.

TIMIȘ: Ritmul zilnic a atins
10000 de hectare

/

OameniiPetrolul din Cimpia Dunării (căci acest verde teritoriu nu este doar al unor bogate producții agricole) își are aici detașamentul lui de pricepuți și pasionați slujitori, petroliști cu vechi state de serviciu, cu bune rezultate șir cu încă și mai mari ambiții pentru munca lor viitoare. Noi ne-am aflat, zilele trecute, doar printre pîțiva dintre ei, anume la Schela de producție petrolieră Cle- jani. Este o schelă derivată din schela Cartojani ; ea a fost constituită în urma aplicării n-oului sistem de organizare a activității din industria petrolului, inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului.Pe mulți kilometri, șoseaua trece printre instalațiile de pompaj. Vieții biologice a cîmpiei i se adaugă că, perpetuă lansul lent, cocostîrci ce ciugulit, al pompaj.într-o reprezentare schematică numim sondă acea instalație din bare lice (cîndva erau de înălțată ca un turn lă“ i se și spune).nu aceasta este sonda. Turla nu e decît un instrument de săpare a unei sonde. După ce forajul s-a terminat turla, de cele mai multe ori. dispare. Rămine sonda (perforația și tubulatura instalată în ea. pînă la stratul de țiței). în locul turlei va apărea. în cazul nostru, pompa de y extracție (dacă zăcămîntul

Pînă luni seara, în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Timiș au fost însămînțate peste 30 000 hectare cu diferite culturi din epoca I, reprezentînd mai bine de jumătate din suprafața planificată. Semănatul mazării pentru boabe s-a încheiat pe toate cele 3 130 hectare și se apropie de sfîrșit semănatul ovăzului, plantelor furajere și legumelor. O rămînere in urmă se constată la semănatul inului pentru ulei și la plantarea cartofilor, unde realizările sint sub 50 la sută. în schimb, s-a intensificat semănatul sfeclei de zahăr, această lucrare realizindu-se duminică pe 4 000 hectare.Duminică și luni au fost pregătite, în medie, cite 9 000 hectare și. însămînțate 10 000 hectare cu diferite culturi din prima epocă. Cele mai bune rezultate la executarea lucrărilor agricole de primăvară au fost obținute de către mecanizatorii și țăranii cooperatori din consiliile agroindustriale Variaș, Sacoșu Turcesc, Mașloc, Topolovățu Mare, Lovrin și Peciu Nou. în aceste unități, munca este bine organizată, iar specialiștii îndrumă permanent activitatea formațiilor de lucru și veghează la respectarea normelor de calitate, intervenind operativ atunci cînd constată
bătăliei pentru mai mult țițeinu mai are puterea, de ..torul unei scule speciale prește.l Nu-i ,bună , gami.- a-și împinge țițeiul la suprafață, prin propria presiune). Totuși, unele stau încremenite... Cînd necurmatele lor „plecăciuni"căor-invainși in-
s-au oprit înseamnă ceva nu este acolo în i dine și atunci, curînd. locul cu. pricina își face apariția echipa de tervenție, organismul „personajul" principal tr-o schelă de extracție.Iat-o, e chiar aici, în

în care împing, din răsputeri cu toții ultima piesă care va închide capătul de sus al tubului. Cel vîrstnic se îndreaptă de șale șter- gindu-și de pe frunte sudoarea : „Gata, băieți,dați-i drumul 1“ Cel mai aleargă la motorul și răsucește un Cu un zumzet, lung al bîtlanuluitînăr pompei buton.„gîtul negru" se pune în mișcare, se apleacă, se ridică, tija
EACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

9 • reportaje • însemnări • 'dreapta noastră, în cimp, la sonda 229. Cîțiva oameni îmbrăcați în salopete trase peste haine groase, purtînd pe cap căștile cafenii în chip de calotă, și mișcarea mecani- o puternică mașină — un și egală, baca de negri au mereu de sondelor în
meta- lemn) („tur- Totuși

autocamion pe care s-a montat o turlă cu mecanismele adecvate (autotro- liu se numește cu totul mașina aceasta). în plin efort și oamenii și mașina. Nu, oamenii acum timp mișcările lor precipitate, prompt la comenzile celui mai vîrstnic dintre ei. Stăm doar și privim ; pentru noi vîntul cîmpiei e aspru, tăios, ei par să nu ia în seamă frigul, nici pentru asta n-au timp. Uriașa pompă, cu întregul ei mecanism șade parcă așteptînd și oamenii aceștia, să-i mișcarea și viata. Ei acum, se pare.șuruburi, răsucesc, cu aju-

aceștia nu au de discuții, sînt precise, acționează

inertă ea ca redea string ultimele

inpe care o ține agățată cablu urcă și ea și coboară într-o mișcare de du-te- vino in interiorul tubului de metal ce coboară la sute de metri în adîncul pămintului. Cei patru așteaptă cu încordare privind ansamblul mecanic pe care l-au repus în funcțiune și, iată, pe lingă tijă, se a-din tub. începe să scurgă, țîșnind din dineuri, o pastă vîscoasă de culoarea cafelei cu lapte — țițeiul. („Vedeți, ne explică, de lingă noi, inginerul șef al schelei, 
Eugen Cristescu, țițeiul a- cesta n-are culoarea... țițeiului. E ceva cu totul special, se găsește doar în cîteva locuri din lume, noi, românii, extragem cantitățile cele mai mari. Din el se produce așa-numitul ulei polar care își păstrează calitățile și la temperaturi de pînă la minus 60 de grade..."). „Nu e bine 1“ strigă mai vîrstnicul. „O-

tura ! Alta 1“ Și din nou. efortul de a scoate capacul minute înlocuită, mișcarea, curge pe mează conductă ce se duce undeva, pe sub arătura de toamnă. Cei patru mai privesc liniștiți cîteva minute. cu aerul mulțumit al omului aflat la capătul unei operații grele dar care „a ieșit". Cu bucăți de stupă neagră se șterg pe mîinile năclăite de ulei, de noroi, de țiței. — „Ei, da, spune vîrstnicul, acum cu ce los 1“ greu, încet efort, ați

răsucindu-1... în cinci garnitura a fost pompa își reia Țițeiul nu mai lingă tijă, iși ur- drumul său pe o

vă putem fi de fo- Răsuflă adine și ca unul ce-și revine după un îndelungat „Ce-a fost asta, ce făcut dumneavoastră aici ?“. „A fost munca noastră obișnuită, pe care o facem cîteodată tervenție. curățare perforații . pompei de fund.la ea de aproape trei zile. Acum e gata, priviți-o cum se leagănă. Așa o să meargă cel puțin 30 de zile, e garantat", ce o să faceți ?“ la alta care ne Pe urmă la alta și tot așa mereu, pe orice vreme, fac treaba asta de aproape de

opt ore pe zi și mai mult. O in- O operație de a nisipului din și de înlocuire a Lucrăm
„Și-acum „Mergem așteaptă, și la alta

douăzeci de ani cînd am devenit son-
Mihai CARANFIL 
Petre CRISTEA

(Continuare în pag. a II-a)^

Tinerii de la I.C.T.B. și „Relon" Panduri lucrînd la noua sănătate a pămintuluiFoto : Sandu Cristian

neajunsuri în funcționarea utilajelor sau aprovizionarea cu semințe.Așa cum se apreciază la comandamentul județean pentru agricultură, lucrările de primăvară puteau fi mai avansate dacă, peste tot, consiliile de conducere și specialiștii din unitățile agricole și de la consiliile agroindustriale ar fi acționat energic pentru mobilizarea tuturor forțelor de îndată ce timpul a permis declanșarea semănatului. Or, în unele unități din consiliile agroindustriale Făget, Bet- hausen, Recaș și Orțișoara, atît lucrările de pregătire a terenului, cit și semănatul ovăzului, inului pentru ulei sau sfeclei de zahăr au demarat cu întîrziere. Pentru a se evita pierderea rezervei de apă din sol și a se asigura răsărirea uniformă a plantelor, este necesar ca pregătirea terenului și semănatul să se facă fără întîrziere. Dealtfel, măsurile stabilite luni dimineața de comandamentul județean pentru agricultură au în vedere atît intensificarea ritmului la semănat, cit și asigurarea unei calități ireproșabile a lucrărilor.Semnalăm, de asemenea, faptul că în județul Timiș au început lucrările de pregătire a solului și de erbici- dare totală a terenurilor destinate porumbului — plantă care va ocupa peste 180 000 hectare — astfel încît în momentul cînd temperatura solului va permite să se poată trece din plin la semănatul acestei culturi.în încheiere, o sugestie pentru organele agricole județene. întrucît în unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii motorina sosește cu întîrziere, stînjenind desfășurarea normală a‘zlucrărilol*p iar altele- au disponibilități, este necesară o întrajutorare între stațiuni, acțiune care trebuie dirijată operativ de către organele agricole județene.
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii"

OLT: S-a încheiat 
semănatul culturilor 
din prima urgențăDuminică seara, în județul Olt s-a încheiat semănatul culturilor din urgența I. Au fost însămînțate 2 150 hectare cu mazăre boabe, 1 700 hectare cu mazăre păstăi, 2 445 hectare cu sfeclă furajeră, 2(700 hectare cu trifo- liene, 930 țjectare cu borceag, 360 hectare cu ovăz și s-au plantat 500 hectare cu cartofi timpurii. Totodată, au fost însămînțate aproape 10 000 hectare cu culturi din urgența a doua : in pentru ulei, sfeclă de zahăr etc. De asemenea, a fost declanșată însămințarea florii-soarelui. Toate acestea creează premise sigure ca, pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, să se încheie în- sămînțarea tuturor culturilor din prima epocă.

Iancu VO1CUcorespondentul „Scînteii"
Alte relatări din Jude
țele Giurgiu, Teleor
man, Hunedoara, Arad 
și Argeș 
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GRAFICUL ÎNFĂȚIȘEAZĂ PRODUCȚIA MEDIE ZILNICĂ DE CĂRBUNE EXTRAS DE MINERI PINĂ ACUM Șl NIVELUL 
PE CARE TREBUIE SĂ IL REALIZEZE IN CURSUL ÎNTREGULUI AN 1983

PRODUCȚIA MEDIE
ZILNICĂ IN LUNA 

IANUARIE 1983

PRODUCȚIA MEDIE
zilnică In săptămînă

7 - 13 MARTIE I

PRODUCȚIA MEDIE
ZILNICĂ PE ÎNTREGUL

AN 1983 i ■
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în săptămînă 7-13 martie, producția medie 
ZILNICĂ DE CĂRBUNE A FOST DE 140000 TONE
Convorbire cu tovarășul

Ion LĂZĂRESCUministrul minelor
— Fără îndoială, este pozitiv faptul 

că in . săptămînă recent încheiată 
producția de cărbune a înregistrat o 
ușoară creștere față de începutul lu
nii martie. Totuși, nu s-au atins încă 
nivelurile de la sfirșitul lunii februa
rie, cînd in unele zile s-au extras și 
peste 150 000 tone cărbune pe zi. Cum 
se explică, tovarășe ministru, aceste 
oscilații ale producției ?— în activitatea minieră, nivelul producției depinde de foarte mulți factori, incepînd cu disciplina tehnologică și a muncii pînă la asigurarea mijloacelor de transport, a utilajelor și pieselor de schimb, deci a bazei materiale. La sfîrșitul lunii februarie s-a depus, intr-adevăr, un mare efort din partea tuturor oamenilor muncii din industria extractivă pentru realizarea integrală a planului, ceea ce dealtfel s-a și reușit. Această intensă mobilizare a forțelor nu a slăbit nici la începutul lunii martie, dar a urmat o perioadă în care s-au efectuat o serie de operații tehnologice. absolut necesare, dar neproductive. Astfel. în unele cariere de lignit din bazinul Rovinari s-au mutat o serie de benzi transportoare, apropiindu-le — conform procesului tehnologic — de frontul de lucru. De asemenea, la cariera Gîrla s-au inversat cupele excavatorului de mare capacitate 1 400-01 pentru a

putea executa tăierea cărbunelui și sub nivelul șenilei. La cariera Tisma- na II, chiar în aceste zile se deplasează benzile transportoare T3 și T4 de la excavatorul 1 400-02, iar cu excavatorul 1 400-01 se fac manevre pentru trecerea peste o bandă transportoare. Tot la această carieră, excavatorul tip 470 a intrat în revizia lunară. Exemple mai pot fi date, dar

consider că nu acest lucru este esențial.Aș dori să mă refer însă la un alt aspect care a influențat nivelul producției de cărbune. în bazinul Gor-Convorbire realizată de
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a III-a)

PRODUCȚIILE OBȚINUTE ÎN SĂPTĂMÎNĂ
7—13 MARTIE

Unitatea Față de plan
— in Tone —

întreprinderea minieră Horezii + 1 336
întreprinderea minieră Voivoz + 774
Combinatul minier Motru + 566
Combinatul minier Valea Jiultii + 524
întreprinderea minieră Comănești + 432
întreprinderea minieră Mehedinți + 27
întreprinderea minieră Sălaj + 10

NU ȘI-AU REALIZAT INTEGRAL PLANUL
Combinatul minier Rovinari , Combinatul minier

Ploiești

PRIMĂVARA - ANOTIMPUL GOSPODARILOR, AL HIM EDILITARE
® Duminică, sute de mii de cetățeni au participat Ia înfrumusețarea orașelor și satelor ® Numai în Ca
pitală - un sfert de milion de oameni au fost prezenți la munca patriotică ® Acțiunile de bună gospo
dărire trebuie continuate în zilele care urmează © Păstrarea curățeniei și îngrijirea localităților - 

îndatoriri legale permanente ale fiecărui cetățean

Primăvara, în care am pășit din plin, este sezonul ma
rilor acțiuni de curățire și înfrumusețare a străzilor, parcu
rilor, cartierelor, satelor. Duminică, toate consiliile popu
lare din țară au organizat asemenea acțiuni, realizindu-se 
o participare amplă a cetățenilor la activitățile gospodă
rești. In Capitală, spre exemplu, se apreciază că au ieșit 
la muncă patriotică un sfert de milion/ de oameni. Dar 
începutul trebuie continuat mai energic, cu mai multă 
constanță și eficiență.

In primul rînd, e necesar să se înțeleagă bine, de către 
toți cetățenii, că prezența lor, cu fapta, la îngrijirea lo
calităților constituie o îndatorire legală care, ca orice în
datorire e legală, trebuie onorată fără excepție. De ase
menea, trebuie să se rețină că începutul anotimpului 
frumos coincide cu începutul „anului gospodăresc" - dar 
anul are 12 luni, cu alte cuvinte este necesară și este 
așteptată o activitate permanentă.

bucurești = Hărnicie pe măsura frumuseții noilor cartiereSoare cu dinți duminică dimineața, chiar pui de ger, dar pe străzile sectorului 2 din Capitală — zumzetul specific al primăverii a început dis de dimineață. Zeci de mii de locatari, împreună cu colective de la marile întreprinderi, grupuri de elevi și-au spus „bună dimineața" în fața blocurilor înarmați cu uneltele de „toaletă" a străzilor — cazmale, greble, mături, găleți cu var și vopsele.Ne amestecăm în forfota din fața blocului nou-nouț A-l de pe strada Socului nr. 7. Peste 350 de oameni, tineri și vîrstnici, sapă de zor gropile unde se vor planta coniîerii maturi care așteaptă in remorcile de peste drum, amena

jează peluzele de gazon și flori.— Vă dați seama ce frumos se va îmbina verdele crud cu albul proaspăt al blocului, ne spune, lă- sînd o clipă cazmaua, unul din oamenii în salopetă. E Ion Hereș- teanu, de la întreprinderea „Elec- troaparataj".— Locuiți în acest bloc ?— Nu, dar locuiesc in acest sector. în drum spre locul de muncă trec adesea pe aici. Și nu e puțin lucru să te simți printre cei care au pus umărul la frumusețea cartierului.Căutăm printre oameni și locatari ai blocului. Dar nu-s nici cite degete la mîini. Președintele asociației de locatari încearcă să gă

sească „explicații" : colectiv de locatari nou... oamenii nu se cunosc etc. La fel și administratoarea blocului. Vorbe, vorbe din care nu cresc nici gazon, nici brazi, nici flori. Adevărul adevărat aveam să-l aflăm de la un locatar, al apartamentului 70. „N-am știut nimic de acțiune, aseară am lucrat pină tîrzlu. M-a trezit forfota de afară și am venit și eu. Acum e timpul să ne cunoaștem și noi aici, că, vorba aia, ziua bună se cunoaște de dimineață".
Laurentiu DUȚĂRELATĂRI DESPRE ALTE ASEMENEA ACȚIUNI - ÎN PAGINA A ll-A



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 15 martie 1983

■Taptul]
DIVERSI

I I
!
I
I
I
I
I
I

Omenie
Bone Iosif din 

sile Nicoară sint 
întreprinderea de 
dustriale din fontă și oțel Zalău. 
O nefericită coincidență a făcut 
ca și unul și celălalt să sufere 
mari pagube materiale in urma 
unor incendii. Primului ii arsese 
casa, celuilalt — bunurile din 
apartament. Văzîndu-și colegii 
ajunși la necaz, ceilalți munci
tori le-au sărit grabnic in aju
tor. Din propriile lor economii, 
fiecare a contribuit cu cit a pu
tut, astfel că Bone Iosif și Va- 
sile Nicoară și-au putut reface 
căminele într-un timp record. 
Emoționant act de omenie, 
întrajutorare muncitorească.

Borla și Va- 
muncitori la 
armături in-

de
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,.Carpatina" 
la... stuf
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După ce au adaptat la moto- 
cositoarea „Carpatina" diferite 
mașini agricole (plug, semă
nătoare, dispozitiv de stropit via 
și pomii), cercetătorii de la 
Institutul de studii și proiectări 
pentru Delta Dunării i-au găsit 
acesteia încă o întrebuințare. Ei 
au executat și experimentat un 
dispozitiv pentru recoltat stuf. 
Un experiment reușit. Acționat 
de „Carpatina", . dispozitivul 
dă rezultate foarte bune, asigu- 
rind chiar o productivitate mai 
mare față de alte utilaje. Cineva 
observa : „Carpatina" asta, făcu
tă mai ales pentru munte, uite 
că merge și la... apă.
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I
A încurcat-o

Lucrînd la întreprinderea
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I 
de 

prelucrare a lemnului Botoșani, 
de unde este de fel, Valentin 
Curcă a fost respectat de co
legi pentru străduința lui in 
muncă. Spunem a fost, pentru 
că acum lui Curcă i se întoc
mește un dosar penal. în ulti
mul timp, ce credeți că l-a tre
cut prin cap lui Curcă ? Să 
sustragă din întreprindere pie
se de mobilier. Azi una mai 
mică, miine alta mai măricică, 
pină cind și-a mobilat casa 
după pofta lui. Dar tocmai cind 
să se bucure .mai mult de is
pravă, au apărut oamenii legii. 
Și Curcă a... încurcat-o !

Doar soclul...
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„De aproape trei ani — ne 
scrie P. Dănescu din Galați — 
din statuia lui Mihail Kogălni- 
ceanu, amplasată la sfîrșitul se
colului trecut in Parcul Liber
tății din localitate, a rămas 
doar... soclul. După cite am auzit, 
înainte de dispariție, bustul a 
fost văzut răsturnat lingă so
clu și lumea credea că va fi a- 
șezat mai bine la locul lui sau 
mutat in altă parte. Personal 
l-am căutat în alte zone și 
parcuri din oraș, crezind că a 
fost reamplasat. Dar nu l-am 
descoperit nicăieri".

Să sperăm că municipalitatea 
Va ' ' nu interveni și-l va găsi. Fină 

e prea tirziu.
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A dat greș
In fața cabinetului de oftalmo

logie de la Policlinica jude
țeană din Sf. Gheorghe, S.G. 
aștepta ca soției să-i vină rîn- 
dul pentru consultații. De el se 
apropie un tinerel :

— Dar ce are soția dumnea
voastră ? — l-a întrebat el.

— Suferă de ochi. S-ar putea 
să fie nevoie și de operație.

— Dacă-i vorba pe-așa, atunci 
nu mai așteptați aici. Mer
geți cu mine, că vă fac eu rost 
de un medicament rarisim. 
Vorba ceea, dai un ban, dar 
face ! Sînt fiul directorului Di
recției sanitare și...

în acest moment al discuției 
sare de pe scaun un om care il 
înșfacă de guler pe tinăr și nu-l 
mai slăbește pină nu vine mi
liția. Cel care l-a înșfăcat, fiind 
șofer pe o „Salvare", știa foarte 
bine că directorul lui n-avea rin 
asemenea fiu. într-adevăr, 
„fiul directorului" nu era altul 
decît un oarecare Szekely San
dor, care mai fusese condamnat 
pentru înșelăciune, găsind a- 
tund 22 de creduli. De data a- 
ceasta a dat greș de la primul. 
Bine-ar fi să fie și ultimul!
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Nesăbuință
De la Comandamentul pom

pierilor, colonelul Elefterie 
noiu ne semnalează două 
zuri de întimplări nedorite 
cauza... țigării.

Doi fumători — A.D. 
Subcetate-Harghita și T. J. din 
comuna Schitu-Olt — nu s-au 
indurat să se despartă de ți
gară nici măcar cind au mers 
la culcare. Amîndoi au ador
mit cu țigara aprinsă. Așternu- 
turile paturilor au luat foc .și 
au emanat gaze toxice. Amîndoi 
au plătit cu propria lor viață.
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Pe scurt
O Unul din nou-născuții Gala- 

țiului, in această lună martie 
1983, Ionuț Toader, a fost în
scris în registrul stării civile 
la numărul 1 000 din acest an. 
Tatăl : Neculai Toader, oțe- 
lar la combinatul siderurgic. 
Mama : Liliana Toader, munci
toare tot la combinatul side
rurgic. Și — coincidență — cei 
doi siderurgiști locuiesc cu fiul 
lor Ionuț pe... strada Lamino- 
riștilor.

I

I

• îngrijitorul de animale loan 
P. din Belcești, județul Iași, a 
incercat să sară din prima in 
a doua remorcă a unui tractor, 
printr-un nestăvilit (și nechib
zuit) triplu salt. „Omologarea" 
rezultatului s-a făcut la spital, 
cind i 
coaste

s-au pus in ghips citeva 
rupte.

In această săptămînă
LA ÎNSĂMÎNȚĂRI-CU TOATE FORȚELE!
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GIURGIU: Hărnicia este la loc de cinste
în multe locuriDuminică, terenurile unităților agricole din județul Giurgiu au fost un adevărat furnicar de oameni. în comuna Putineiu, pe cîmp, cîteva sute de oameni adunau resturile vegetale pentru ca pregătirea terenului pentru semănat să se desfășoare potrivit cerințelor. Trei semănători, supravegheate îndeaproape de ingine- rul-șef Anghel Ninu, încorporau să- mînța de sfeclă de zahăr. Pînă seara au fost semănate 30 de hectare din cele 200 prevăzute în plan. Deci; grabă, dar și grijă pentru calitatea lucrărilor. Președintele cooperativei, tovarășul Gheorghe Breazu, ne spune că în condițiile acestei primăveri, fără precipitații, nu este prea devreme să fie însămînțate acum toate culturile din prima epocă.S-a muncit intens și în comuna Prundu, unde, duminică, s-au semă-

co- au de ali-

Pentru sporirea producției de iarbă pe pășuni și finețe, duminică și luni au fost efectuate lucrări de curățire, defrișare și fertilizare. în consiliile agroindustriale Ilia, Totești, Hunedoara și Simeria, un însemnat număr de unități au încheiat această importantă acțiune. Cooperativele agricole Totești, Ilia, Brad. Șoimuș și multe alte unități au terminat în

Rubrică realizată de
Petre POPA cu sprijinul corespondenților „Scînteii

șiîntregime lucrările de curățire fertilizare a pășunilor.Mii de lucrători ai ogoarelor hu- nedorene au participat la lucrările de întreținere în legumicultura, pomicultură, la fertilizarea terenurilor, lor. la lucrările de scurgere a ape- precum și la alte lucrări.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii''

nat 15 hectare cu coriandru. în mună, aproape 700 de cetățeni participat la o amplă acțiune plantare a pomilor fructiferi pe niamentele din fața curților gospodarilor. S-au plantat 500 de vișini și caiși, iar in zilele care urmează vor mai fi plantați încă 1 000 de asemenea pomi.în întregul județ, duminică au fost plantate 150 hectare cu cartofi timpurii și însămînțate 300 hectare cu sfeclă de zahăr, 250 hectare cu mazăre și 800 hectare cu plante furajere. A fost o zi obișnuită de muncă, cu rezultate rodnice. De ' ieri, lucrările în cîmp și în grădinile de legume s-au intensificat și mai mult.
Petre CRISTEAcorespondentul „Scinteii

TELEORMAN: Organizarea este bună,
rezultatele

ARAD: Muncă intensă în grădinile
de legume

Pe ogoarele județului Teleorman, duminică a fost o zi obișnuită de lucru. Mecanizatorii și cooperatorii, sub directa conducere a specialiștilor. au lucrat la pregătirea patului germinativ, la semănatul culturilor din epoca I pe încă 3 700 de hectare, la plantarea verzei timpurii și a cartofilor în cîmp. Se acționează în formații mari, folosindu-se cupluri de mașini și utilaje agricole care asigură conservarea apei în sol, creșterea randamentului de lucru și diminuarea consumului de carburanți. Pretutindeni, se acordă maximă atenție calității lucrărilor, asigurării densității optime a plantelor la hectar și încadrării semănatului în perioada stabilită. în mai multe unități agricole din județ, în vederea pregătirii terenului conform tehnologiilor stabilite, numeroși coopera-

tori și alți locuitori ai satelor au fost mobilizați la curățirea ogoarelor de resturi vegetale.Semănatul sfeclei de zahăr s-a extins în mai multe zone ale județului, lucrarea fiind efectuată pe 2 700 hectare din celt 11 000 hectare planificate. Practic, pe ansamblul județului, pînă duminică seara s-au însămînțat cu culturi din epoca I peste 19 000 hectare, din totalul de 85 000 hectare. Cele mai mari suprafețe au fost semănate în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Buzescu, Furculești, Orbească, Smîrdioasa, Piatra și Salcia. Mai consemnăm faptul că în cursul zilei de luni s-a încheiat însămînțarea ovăzului și a mazării pentru boabe pe suprafețele programate.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Fără Îndoială, Aradul se afirmă tot mai mult ca unul dintre județele ce dețin o mare pondere în producția legumicolă a tării. Că este așa ne arată și sarcinile de plan pe anul in curs. Producția totală planificată este de aproape 330 000 tone, din care 215 000 tone sînt prevăzute să fie livrate la fondul de stat.După cum se vede, sarcinile 6înt mari și ele vor putea fi realizate doar printr-o muncă susținută. Profitînd de timpul bun de lucru, legumicultorii arădeni au făcut din ziua de duminică o zi normală de lucru. Astfel, încă de la primele ore ale dimineții, în grădinile asociației legumicole Pecica se lucra cu 8 mașini la plantarea cepei, iar cu 5 semănători se însămînta mazărea de grădină. Pe terenurile asociației legumicole Nă- dlac și în multe cooperative agricole s-au însămînțat suprafețe însemnate cu rădăcinoase. Pînă in prezent, in județul Arad au fost însămînțate 2 110 hectare, din care 1 100 hectare cu legume, 800 hectare cu mazăre boabe si 210 hectare cu cartofi. Există însă toate condițiile ca ritmul lucrărilor să crească. Dealtfel, legumicultorii arădeni au făcut pregătiri temeinice, Cea mai mare parte din răsadurile destinate celor peste 7 600 hectare ce vor fi cultivate cu legume a fost obținută în tunele, încălzite pe cale biologică. S-a economisit astfel

o însemnată cantitate de combustibil și, firește, costurile de producție au fost mai scăzute. Fiecare fermă legumicolă și-a produs răsadurile de care are nevoie, înlăturîndu-se astfel transporturile inutile.în actualitate este acum plantarea cepei. Tovarășul loan Țirlea, directorul trustului horticol, ne spunea că pentru cultura cepei s-a produs în județ întreaga cantitate de arpagic și urmează să se planteze 500 000— 600 000 bulbi la hectar, pentru a se obține astfel o producție de 30—35 tone ceapă la hectar, ceea ce ar însemna «vitalizarea acestei culturi în legumicultura județului. în ce privește cultura tomatelor, care dețin aproape 40 la sută din cantitatea de legume ce se vor an. s-a întreaga suprafață răsaduri, în mod se poată obține roșii, de la cele foarte timpurii pînă la cele tirzii.în aceste zile se va trece și plantarea cartofilor timpurii și. general, se va lucra din plin în toate grădinile. Există condiții ca în 5—6 zile să se încheie toate însămîntările și plantările de legume din epoca intîi.

_ produce în acestrenunțat la însămînțări și va fi plantată cu eșalonat, incit să
la in

Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scinteii"
argeș : S-a încheiat semănatul mazării

HUNEDOARA: Primele hectare plantate
cu cartofiîn numeroase unități agricole din județul Hunedoara, ziua de duminică — cu soare, dar și cu temperaturi scăzute — a constituit o zi bună de lucru. în consiliile agroindustriale Totești, Ilia, Simeria. Orăștie, Deva și Brad, un mare număr de locuitori ai satelor, țărani, mecanizatori au ieșit în cimp. La ferma nr. horticole cooperatiste cooperatori și de dimineață 3 a asociației

timpuriiDeva, în cooperativele agricole din Timpa și Simeria s-au plantat primele hectare cu cartofi timpurii și cu ceapă. In alte unități s-a lucrat intens la pregătirea terenului pentru însămînțarea culturilor din epoca I. De fapt, de ieri, lucrările de însămînțare au fost intr-un agricole șului. declanșate ' număr mare de unități situate lunca Mure-

în cursul zilei de luni, oamenii muncii din agricultura județului Argeș au încheiat însămînțărea mazării pentru boabe și păstăi pe cele 1 800 hectare prevăzute. Comandamentele județean și comunale pentru agricultură au dirijat operativ forțele mecanice pe terenurile unde urmează să fie însămînțate celelalte culturi. Este vorba, în principal, de in care va ocupa 3 500 hectare și culturile furajere pe 4 400 hectare. Din operativa întocmită ieri seară rezultă că aceste culturi au fost însămîn- țate în proporție de 65 și, respectiv, 50 la sută din suprafața prevăzută. Terenul pentru floarea-soarelui, care va ocupa anul acesta 9 600 hectare.

a fost pregătit în proporție de 40 la sută.O activitate intensă se desfășoară și in legumicultura. în solariile pentru legume timpurii aparținînd unităților de stat și gospodăriilor populației se fac ultimele pregătiri în vederea plantării răsadurilor. Dealtfel, în cursul zilei de ieri, în solariile asociației legumicole Topoloveni s-au și plantat răsadurile de varză și salată. în celelalte ferme ale asociației se lucrează de zor la pregătirea terenurilor pentru ceapă și arpagic, cît și a celor pentru plantarea cartofilor timpurii.
Gheorghe CÎRSTEA corespondentul „Scînteii"I

pentru arbori și

Mircea BUNEAîn-
VASLUI: (Urmare din pag. I)

HARGHITA.

gospodăresc

mai productivă. Ga- sondă pe care-l obla parcurile de se- merge la stația de

zis că organiza- Nu era. 240 de

lui cum trebuie să — muncă mai mai bună, țiței pentru că țara

am și una și bărbătească, pe măsură, l-am adus meu, e băia-Muncăplataacumape fiul colo, cam firav, dar

PRIMĂVARA - ANOTIMPUL GOSPODARILOR
AL ÎNNOIRILOR EDILITARE

BUCUREȘTI

Participare entuziastă 
realizări pe măsurăDuminică, 13 martie. Soare zgîrcit. Parcul „Moghioroș". La ora 9 punct au apărut 70 de elevi ai Liceului industrial nr. 28 în frunte cu diriginții și cu directorii. Odată cu ei și patruzeci de tineri și tinere de la I.C.T.B. și „Relon" Panduri, în zece minute s-au împărțit cazmale, mături și greble. După care tinerii s-au apucat serios de treabă : au strîns frunzele uscate, au săpat zona verde degradată, au făcut 300 de gropi arbuști.Privindu-i, ai fi rea este perfectă, unelte rămăseseră nefolosite pentru că sîmbătă planificarea muncii patriotice fusese... „neplanificată". în ultimul moment s-a hotărit ca elevii să fie repartizați în parcuri, iar personalul muncitor din întreprinderi — pe străzile principale. Unii au aflat, alții nu. Unii știau o oră, alții — alta. Motiv pentru care, dimineața la 8,00, chiar din Parcul „Moghioroș", săturîndu-se de așteptare, au plecat de pe unde veniseră zeci și zeci de tineri și tinere de la întreprinderile „Tricodava", „Re- n“ și „Piele sintetică". Intempestiva schimbare nu

Bine începută,în municipiul Vaslui, peste de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, locatari, elevi au împînzit străzile și grădinile localității. „Cetățenii vor ca Vasluiul să-și recapete denumirea de oraș al trandafirilor", ne spunea tovarășul Vasile Pruteanu, prim-vicepre- ședinte al consiliului popular municipal. Cetățenii mobilizați de de- putați sînt, după cum se observă, hotărîți să aplice prevederile Legii nr. 10 din 1982, să facă din moderna localitate în care trăiesc și muncesc o așezare tot mai curată, frumoasă și atrăgătoare".

seamnă că nu s-a muncit. Dimpotrivă. Mii și mii de oameni au transformat sectorul 6 lntr-un adevărat șantier al primăverii.Ne-a impresionat în mod deosebit pensionarul Ștefan Ristea (str. Blejoi nr. 3), care, deși are 73 de ani, cu scara, toporul și ferăstrăul, într-o jumătate de zi a curățat singur părculețul din fața curții sale. Am admirat — și o poate face oricine trece pe .-utostrada București—Pitești — rezultatele orelor de muncă patriotică prestate de către personalul muncitor de la IREMOAS, fabrica de prefabricate și „Nufărul": ordine, curățenie, pomi săpați, arbuști plantați...în ziarul de sîmbătă erau criticate colectivele unor întreprinderi pentru expectativa în care se mențineau în materie de bună gospodărire și înfrumusețare. Pe a- locuri, critica a prins. Curtea consiliului popular al sectorului 6 strălucește acum de curățenie ; sînt semne că și muncitorii „Metroului" și cei de la grupul de șantiere au început să priceapă că unde-i lege (vezi Legea nr. 10/1982) nu-i tocmeală.
acțiunea va continua7 000 De la același interlocutor aflăm că au fost plantați 22 000 de arbori și arbuști ornamentali, iar, în sere, circa 8 milioane de flori, de toate speciile și culorile, așteaptă vremea bună să fie plantate pe străzi și in parcuri. „Ceea ce am făcut în aceste zile nu constituie, firește, decît începutul. în zilele următoare vom conținua acțiunea edilitară. Ajutăm astfel primăvara să primenească, să înfrumusețeze orașul nostru" — ne-a spus, în încheiere, reprezentantul consiliului popular.

Petru NECULAcorespondentul „Scînteii"
Un rodnic bilanțmetri liniari de șanțuri și rigole, au reparat peste 300 de poduri și podețe, au amenajat 16 terenuri de sport, au curățat peste 21 000 metri pătrați parcuri și zone verzi, au măturat străzile și trotuarele, au văruit copacii și gardurile, acțio- nînd cu eforturi stăruitoare pentru ștergerea urmelor iernii. Este un bun început pentru acest an gospodăresc, în care cetățenii județului Harghita și-au propus să realizeze prin muncă patriotică lucrări în valoare de peste 420 milioane lei.

I. D. KISS corespondentul „Scînteii"

Cu bagajele făcute, iarna, este pe plecate și din județul Harghita, care, după cum se știe, se află în zona cea mai friguroasă a tării. Primăvara, care se instalează pe zi ce trece în drepturile sale, îi îndeamnă pe cetățeni să-și ia greblele, cazmalele, măturile și gălețile cu var și să iasă masiv la acțiunile gospodărești de curățire, întreținere și înfrumusețare a localităților.în spiritul bunelor tradiții, duminică, peste 70 000 de cetățeni de toate vîrstele s-au angrenat într-o adevărată competiție a muncii patriotice. Mobilizați de deputați, ei ău săpat și au curățat peste 25 000

Instantaneu gospodăresc pe una din arterele de pătrundere in Capitala 
Foto : Sandu Cristian

Municipiul Cluj-Napoca reprezintă azi una din puternicele citadele ale industriei, științei și culturii românești. Orașul de pe Someș este un nume de referință pentru potențialul său științific și tehnic, pentru utilajele, instalațiile și mașinile pe care le produce, destinate echipării unor unități industriale din țară. Cu atît mai mari sint, în aceste condiții, exigențele față de calitatea produselor și față de calitatea muncii personalului muncitor din toate unitățile clujene. în ancheta de față — pornind de la cerințele formulate de secretarul general al partidului la Conferința Națională, de a se acționa cu toată hotărîrea pentru perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului muncitor în toate domeniile de activitate — am solicitat mai multor secretari de partid din întreprinderi și institute de cercetare să ne răspundă la întrebarea : „Ce măsuri imediate și de perspectivă aveți în vedere, în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea răspunderii organizațiilor de partid fată de pregătirea profesională a oamenilor muncii ?“— Destinația — 96 la sută ne spunea tovarășul tiu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a lui — ne să avem nent in necesitatea calificării și perfecționării profesionale naiului raport cupări tor, sub raportul realizării in fapt, al calității procesului de perfecționare, rezultatele obținute nu ne satisfac în întregime. S-a pus și se pune accentul pe organizarea unor acțiuni care să ducă la rezultate globale, cantitative, și mai puțin pe eficiența lor. Avînd în vedere indicațiile și sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, am stabilit acțiuni ferme pentru revitalizarea acestei activități. Astfel, practica în producție a fiecărui elev se va face prin rotație în toate fazele tehnologice și sectoarele productive, baza unui grafic săptămînal, analiza lunară și testarea noștințelor și deprinderilor practice. Pentru personalul muncitor s-au revăzut programele cursurilor de reciclare întocmite inițial, adăugîn- du-se teme noi, reclamate de cerințele producției anului 1983, de obligațiile ce le incumbă aplicarea noului mecanism economico-financiar. Cu sprijinul centrului de specialitate al ministerului nostru, perfectionarea maiștrilor se va efectua, 3 ore pe săptămînă, prin antrenarea la conducerea cursurilor a celor mai bune cadre tehnice din întreprindere. Personalul economic și tehnic cu pregătire superioară va participa la cursuri săptămînale, pe grupe de specialitate, organizînd cursuri cu profil distinct pentru cei de la creație, proiectare și export. Fiecare membru al comitetului de partid, al biroului și consiliului oamenilor muncii va participa la cursuri și va avea răspunderi, distincte desigur, pentru buna desfășurare a acestora. Aceasta pentru a avea posibilitatea ca săptăminal — așa cum a indicat secretarul general al partidului — să analizăm, pe baza unei cunoașteri reale, modul în care se desfășoară acțiunea de creștere a nivelului profesional al tuturor cadrelor.— în lumina sarcinilor conținute în Rezoluția Conferinței Naționale a partidului crește răspunderea organizației noastre de partid fată de perfecționarea cunoștințelor profesionale ale tuturor lucrătorilor din unitate — afirmă tovarășa Diana C. Comșa, secretarul comitetului de partid din Institutul de cercetare și proiectare pentru industria alimentară și frigorifică. Pentru revitalizarea acestei activități, împreună cu consiliul științific, am hotărit organizarea cursurilor de inițiere în tehnica de măsurători-testări, de pregă-

producției noastre pentru export — 
Gheorghe Apos-

tire și perfecționare a personalului C.T.C., de concepție, de cercetare și proiectare. O noutate este forma de perfecționare „comună", prin prezentarea proiectelor in secția de prototipuri, odată cu lansarea acestora, la care participă proiectantul, tehnologul, maiștrii și muncitorii care vor executa prototipul. Pentru ridicarea calității produselor și completarea cunoștințelor profesionale, cu ocazia avizării și preavizării studiilor tehnico-economice și temelor de cercetare, acordăm o atenție deosebită bibliografiei studiate, in scopul de a determina lucrătorii să consulte materialele noi apărute în țară și peste hotare în domeniul industriei frigului și instalațiilor din industria alimentară. împreună cu consiliul științific Vom analiza săptămînal și vom verifica concret modul de realizare a obiectivelor propuse.— Am ajuns la concluzia că la specificul producției unității noastre — ne relata tovarășul Octavian Ci- coș, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Unirea" — sînt pretabile cursuri de perfecționare a personalului pe tipuri de produse (carde, mașini de filat etc.), conduse de maiștri, tehnologi și proiectanți. Pentru ultimii funcționează asemenea cursuri de 6
lemnu- obligâ perma- atenție poli-

Preocupări și inițiative 
aie unor comitete de 
partid din municipiul 

Cluj-Napocaa perso-nostru muncitor. Dacă sub organizatoric aceste preo- au un cadru corespunză-

pe cu cu-

luni, cu predare , săptămînală. Grupele astfel pregătite și policalifi- cate sint și cele care asiguiră asistența tehnică la beneficiari. ur- mind și formele de învățare a terminologiilor tehnice și tehnologice în limbi străine. Toți aceia care participă cu produse la tîrguri. expoziții sau la punerea in funcțiune a mașinilor la beneficiari, la întoarcere prezintă informări asupra funcționării, fiabilității, comportării utilajelor, observațiilor partenerilor și fac comparații între caracteristicile de bază ale produselor noastre și ale altor firme străine. Pentru a traduce în fapt sarcinile ce ne revin din ho- tărîrile Conferinței Naționale, am revăzut programele de pregătire pentru toate categoriile profesionale, am fixat răspunderi nominale membrilor comitetului de partid și ai biroului executiv al C.O.M., privind buna desfășurare a cursurilor și controlul lor săptămînal.— Complexitatea activității economice a municipiului, care' în ultimii 15 ani a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, impune o nouă viziune in privința perfecționării cunoștințelor profesionale ale oamenilor muncii din toate unitățile, sublinia, ca o concluzie a acestei anchete, tovarășul 
Ernest Racz, secretar al Comitetului 
municipal de partid Cluj-Napoca. Criticile severe făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 20—21 octombrie 1982 sînt pe deplin valabile și pentru multe întreprinderi din orașul nostru. Pornind de la situația de fapt, comitetul municipal de partid a avut pe această temă o dezbatere cu secretarii de partid și directorii unităților industriale, de construcții, transporturi și celelalte sectoare, repartizînd membrii biroului și activiștii săi pe unități. Toți avem sarcina să urmărim săptăminal modul în care se desfășoară întreaga activitate în acest domeniu. în unități s-a revăzut sistemul de pregătire, organizîndu-se forme și cursuri noi, în raport cu ce .țele întreprinderilor în actualul c. cinai, fiind cuprinși 86 565 de oameni ai muncii. Cursurile sînt conduse de maiștri, ingineri și tehnicieni bine pregătiți, precum și de cadre din în- vățămintul tehnic superior. în această lună vom analiza cu secretarii de partid și conducerile tuturor unităților stadiul aplicării indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu și vom hotărî măsurile ce se cuvin a mai fi luate pentru ca pregătirea și perfecționarea cunoștințelor profesionale ale oamenilor să fie corespunzătoare funcției și răspunderii pe care o au in producție, să garanteze îndeplinirea obiectivelor ce stau în fața fiecărei unități.

Costel ȘTEFANESCUcoresoondentul „Scînteii"

dor. Ei, la început era mai simplu, zăcămîntul era nou, avea presiune, făceam planul numai deschizînd și închizînd robinetul... Acuma a obosit și el. trebuie să-1 zgîndărim, să-1 stoarcem, să avem grijă să meargă pompele bine, e greu...". „Cum de v-ați ales munca asta grea și nu alta ?“ „Ca să v-o spun pe cea dreaptă, mie mi-au plăcut întotdeauna munca și banii. Aici alta.dar și Uite, aici și tui de aici se întărește el. -Treaba merge bine și mă gîndesc că acum, cu organizarea asta nouă, pe brigăzi, pe care a gîndit-o chiar tovarășul Nicolae Ceaușescu, o să meargă și mai bine, că totul e mai adunat, sint toate într-o mînă, o să ne gospodărim mai bine".Vom părăsi această sondă — o părăsește, dealt- minteri, și echipa de intervenție a sondorului-șef Ilie Bălașa, fost țăran din Roata de Sus și care gîn- dește despre munca exact așa gîndească multă și mai mult are nevoie acum de petrol ca de aer.De ce nu merg toate

pompele ? Ne preocupă acest gînd. Inginerul-șef, Eugen Cristescu. un mare pasionat al petrolului, ar vrea să ne liniștească, dar nu e nici el prea liniștit. „Nu merg toate pentru că la unele am introdus metoda de extracție prin gaz- lift. E ......................... .......zul de ținem parare compresoare unde i se imprimă o mare presiune șl de unde este trimis în ză- cămînt, creînd acolo o presiune artificială care împinge la suprafață țițeiul. La sondele în cauză pompa devine de prisos. Extindem cît putem această metodă, deși- are și ea limitele și dificultățile ei. consumuri proprii mari și ati- tea altele..." E necăjit apoi pentru că unele sonde în pompaj mai stau cîteodată și din cauza unei defectuoase aprovizionări cu carburanți, cu motorină. Chiar acum sînt echipe de intervenție care n-au motorina ce le trebuie... E așteptat un transport. Va veni ? Cind va veni ? Și cît ? întrebări care le dau acestor oameni, uneori, nefirești stări de neliniște...Dar într-un alt moment al peregrinării noastre prin cîmpurile de sonde, intr-o discuție despre un viitor nu tocmai îndepărtat, inginerul, cuprins subit de o însuflețire scăpărătoare.

voce de aicine-a vorbit aproape sugrumată emoție... Da, au, de încolo și legat de noua organizare a activității în petrol, o perspectivă deosebită. Va fi o schelă de producție petrolieră care va lucra cu cea mai modernă metodă : a combustiei în zăcămint, într-un fel incendierea zonală a zăcămîntului. prin sonde de... aprindere și crearea unei mari presiuni care va împinge țițeiul spre tubulatura unei sonde din mijloc. Rezultă un mult mai ridicat factor de recuperare a țițeiului din zăcămint, mult peste cel obținut prin toate celelalte metode cunoscute pină acum. „Vom avea, în final — un final nu prea îndepărtat în timp — numeroase asemenea sonde. Ne așteaptă zile mari, vă spun eu... Veți mai auzi de noi, de petroliștii de la ■ noua schelă Clejani... Ne pregătim intens. Teoretic și practic. Experimentările s-au încheiat. începem munca propriu-zisă. Urați-ne succes !“Cum am putea să facem ? Contaminați curatul și îndreptățitul entuziasm al inginerului, ne gindim la bucuriile muncii acestor oameni, la promptitudinea și sinceritatea cu care răspunde sufletul lor la ceea ce este acum

comandamentul numărul unu al economiei românești — asigurarea independenței energetice. Petrolul. alături de cărbune, este aici imperativul de prim ordin. Iar oamenii aceștia trăiesc cu intensitate sentimentul marii lor răspunderi.în vîntul tăios al cîm- piei, aflați la datorie, angajați puternic în realizarea sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu consfătuirea de lucru cula

petroliștii, ei se îngrijesc, prin prul dele zecisă nu-și întrerupă, ci să-și sporească șuvoiul de țiței, singele vîscos al pămîntu- atît mai mult, puterea să viseze la ceea ce va fi. I-am întilnit la sonde, la parcurile de separare. în atelierele de întreținere, oameni minunați despre care merită să mai vorbim. Și o vom face.

veghea și prin as- lor efort, ca son- acestea, cîmpurile cu și sute- de sonde,
lui. Și au, cu

Tatăl (dreapta) și fiul - familia Bălașa - in aceeași echipă de intervenție, in același efort pentru ca țițeiul să-și urmeze neîntrerupt drumul spre lumina zilei Foto : M. Caranfil
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unind scrisorile de acreditare, 
•ASADORUL BORRE MERLESS E a transmis tovarășului Nicolae :scu un călduros salut și cele ine urări din partea Maiestății iegele Olav al V-lea, iar po- i român urări de progres și ire.vîntarea prezentată cu acest le ambasador sînt evocate relații statornicite între ,ia și Norvegia, evoluția lor bilă, dezvoltarea continuă a rării pe tărîm economic și in iomenii de activitate./< elevii, i-se însemnătatea deose- i a vizitei efectuate de președin- e Nicolae Ceaușescu în Norvegia, anul 1980, ca o „realizare sub- înțială, care a influențat pozitiv lațiile dintre cele două țări", în vîntare se subliniază că „partea rvegiană este interesată să men- iă impulsul dat de această vizită icială, ca un element de durată în porturile noastre".în cuvîntare se exprimă convin- rea că România și Norvegia „pot e mult în încercarea de a intenta în mod pozitiv grava situa- ; internațională" și se apreciază ca jsebit de important dialogul ro- Ino-norvegian în legătură cu căile
Premiile Festivalului dramaturgiei 

românești actualeLa încheierea Festivalului drama- urgiei românești actuale — ediția i Il-a, găzduit de municipiul Timișoara — juriul, prezidat de dramaturgul Paul Everac, a acordat numeroase premii : Marele premiu al festivalului — Teatrului național din Tg. Mureș, secția maghiară, pentru spectacolul „Amurgul burghez" de Romulus Guga ; premiul fentru cel mai bun spectacol — hâtrului național din Timișoara ntru spectacolul „Arma secretă a Arhimede" de Dumitru Solo- >n ; premiul pentru cea mai bună gie — Dan Alecsandrescu șl loan emia ; premiul pentru cea mai nă scenografie — Emilia Jivanov; oloma juriului — Gabriel Ka- îczy pentru scenografie ; premiul ntru cea mai bună interpretare unui rol feminin — Farkas Ibolya, ratrul național din Tg. Mureș, 

și mijloacele care pot conduce spre înfăptuirea acestui scop, pornindu-se de la convingerea că „bunele relații bilaterale dintre cele două națiuni ale noastre reprezintă o contribuție valoroasă la stabilitatea și pacea internațională".Primind scrisorile de acreditare. PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul adresat și a rugat să se transmită Maiestății Sale Regele Olav al V-lea un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului norvegian prieten urări de progres și prosperitate.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se arată : „Angajată într-un amplu proces de dezvoltare economică și socială. România acordă o atenție deosebită dezvoltării colaborării internaționale, conlucrează activ cu celelalte state pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane. în interesul păcii, al progresului economic și social, al independenței naționale. în actualele împrejurări internaționale — se arată în continuare in cuvîntare — problema fundamentală este oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară. România apreciază că trebuie făcut totul pentru a se

Elena Gurgulescu, Teatrul dramatic Constanța, și Estera Neacșu, Teatrul național din Timișoara.; premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol masculin : Constantin Co- drescu — Teatrul de stat „Maria Filotti" Brăila, Ion Haiduc, Teatrul național din Timișoara, și Lucian lancu, Teatrul dramatic din Constanța ; premiul Asociației scriitorilor din Timișoara pentru dramaturgie — Tudor Popescu, pentru piesa „Nu , naștem toți la aceeași vîrstă" ; premiul presei din Timișoara pentru dramaturgie — Dumitru Solomon pentru piesa „Arma secretă a lui Arhimede".Juriul a acordat o diplomă de onoare Teatrului Mic din București pentru deosebita sa contribuție la ținuta artistică a festivalului. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn- teii"). 

opri, în acest an. amplasarea în Europa de noi rachete cu rază medie de acțiune și pentru a se trece la retragerea și distrugerea celor existente".în legătură cu raporturile dintre România și Norvegia, relații bazate pe principiile egalității în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, în cuvîntare se subliniază că acestea „au toate condițiile să se dezvolte și mai mult în viitor. în interesul celor două popoare, al păcii, securității și colaborării pe continentul european și în întreaga lume".Șeful statului român a adresat ambasadorului norvegian urări de succes în îndeplinirea misiunii care i-a fost încredințată, asigurîndu-1 de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu ambasadorul Borre Merless Riise,La solemnitate și convorbire au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Festivalul artei 

și creației 
studențeștiîn cadrul manifestărilor Festivalului național „Cîntarea României". municipiul Cluj-Napoca a fost gazda fazei zonale de preselecție a Festivalului artei și creației studențești — organizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Ministerul Educației și învățămîntului — la care au participat formații artistice, creatori în domeniul artei și interpret! din centrele universitare Baia Mare. Cluj- Napoca. Oradea, Sibiu și Tîrgu Mureș. Timp de trei zile, manifestările s-au desfășurat pe genuri de artă : teatru, folclor, montaje muzical-lite- rare. dansuri moderne și tematice, muzică simfonică și ușoară, umor, pictură, artă fotografică, film și diapozitive. La realizarea spectacolelor și-au adus contribuția peste 1 600 de studenți, interpreți și creatori. (Cos- tel Ștefănescu, corespondentul „Scîn- teii").

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Australiei, Robert Hawke, cu prilejul alegerii sale in această funcție, o telegramă prin care îi adresează, în numele guvernului român și al său personal, calde felicitări, precum și
Bilanțuri ale pregătirii 

in marile unităti si I >Pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor noastre armate, la recenta intilnire cu activul cadrelor de bază ale armatei, în marile unități și unitățile militare au loc bilanțuri ale pregătirii de luptă și politice, în cadrul cărora se analizează stadiul îndeplinirii sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, modul cum s-au înfăptuit prevederile Directivei comandantului suprem.La bilanțuri participă general-colonel Constantin Olteanu, membru- supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, membri ai consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale.Desfășurate într-o atmosferă de responsabilitate și angajare comunistă, bilanțurile evidențiază rezultatele bune și foarte bune dobîndite de comandanți, de statele majore, de organele și organizațiile de partid și ale U.T.C., de întregul personal al armatei în toate domeniile vieții și activității ostășești în ultimele trei cicluri de instrucție. Totodată, sînt analizate în spirit critic și autocritic neajunsurile și cauzele lor. așa cum a cerut comandantul suprem la recenta convocare- bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei, sînt stabilite măsuri pentru îmbunătățirea muncii în vederea ridicării pe trepte mai înalte a capacității de luptă a unităților și marilor unități.în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, este exprimată profunda recunoștință a întregului personal al armatei pentru grija statornică pe care cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru o poartă întăririi permanente a capacității de apărare a patriei, perfecționării continue a pregătirii militare și politice a armatei, dotării ei cu tot ce este ne- 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în activitatea pe care o desfășoară, exprimîndu-și convingerea că relațiile dintre România și Australia se vor dezvolta și extinde în viitor în interesul reciproc al celor două țări, al cauzei păcii, independenței naționale și colaborării in lume.
de luptă și politice 
unităti ale armateiIcesar pentru a putea îndeplini orice misiune încredințată.O înaltă apreciere se dă cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei, strălucit program de acțiune, document de inestimabilă valoare teoretică și practică ce dezvoltă tezaurul de idei și concepții privind apărarea patriei, doctrina militară românească, con- turînd și mai clar răspunderile oștirii în viața social-politică a tării în noua etapă de dezvoltare a societății românești.De asemenea. în telegrame se dă expresie hotăririi nestrămutate a tuturor fiilor țării ce slujesc patria sub drapel de a depune întreaga pricepere și energie pentru perfecționarea pregătirii lor militare și politice, pentru întărirea ordinii și disciplinei militare, de a acționa consecvent pentru folosirea eficientă a timpului și bazei materiale a instrucției, gospodărirea rațională a fondurilor materiale și financiare, realizarea de economii la energie, carburanți și la alte materiale, auto- aprovizionarea cu principalele produse agroalimentare.în spiritul exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu se reafirmă angajamentul armatei ca, paralel cu pregătirea în vederea îndeplinirii misiunii ei de bază, să contribuie și în continuare la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare pe noi culmi de progres și civilizație a patriei, militarii fiind pre- zenți și în viitor la întreaga viață politică, economică, socială și culturală a tării.Participant!! la bilanțuri încredințează conducătorul partidului și statului nostru că nu vor cunoaște îndatorire mai înaltă decît aceea de a întări permanent forța combativă a unităților și marilor unități pentru a fi gata. în orice moment, la ordinul patriei, .al comandantului nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să . apere, împreună cu întreaga națiune, cuceririle revoluționare, independenta, suveranitatea și integritatea Republicii Socialiste România.

TELEGRAME EXTERNE
TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA LEIPZIG

Tovarășul Erich Honecker a vizitat 
pavilionul românescBERLIN (Agerpres). — Duminică s-a deschis la Leipzig ediția de primăvară a tîrgului internațional, la care participă un mare număr de firme, întreprinderi industriale și organizații de comerț exterior din țări ale lumii situate pe toate continentele. România este prezentă la tîrg cu produse ale industriei electrotehnice și electronice, construcțiilor de mașini și mașini-unelte, industriei chimice, calculatoare, centrale telefonice, tractoare, instalații de foraj, strunguri, mașini de frezat, prese etc.Pavilionul românesc a fost vizitat de tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Camerei Populare, Gtinter Mittag, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., Werner Krollkowski, membru al

încheierea lucrărilor Congresului Partidului

Socialist de Stingă din Norvegia 
Președintele partidului l-a primit pe reprezentantul P.C.R.OSLO 14 (Agerpres) — La Oslo s-au încheiat, duminică, lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Socialist de Stingă din Norvegia. Delegații au aprobat raportul cu privire la activitatea desfășurată de conducerea partidului in perioada 1981—1983 și au adoptat programul de acțiune pentru anii ’80. Totodată, au fost aleși membrii noului Comitet Central al partidului.în funcția de președinte al parti-: dului a fost ales Theo Koritzinsky.

★Președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, Theo Koritzinsky, a primit pe tovarășul Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de Partid.Cu acest prilej, președintele Partidului Socialist de Stînga din Norvegia a dat o înaltă apreciere politicii Partidului Comunist Român in proble
Congresul Confederației Generale 

a Muncitorilor Portughezi

Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alți tovarăși din conducerea de partid și de stat a R. D. Germane.Tovarășul Erich Honecker a dat o înaltă apreciere relațiilor dintre cele două țări, arătînd că în domeniul economic există toate condițiile pentru creșterea volumului de schimburi printr-o adîncire și mai mare a specializării și cooperării în producție, ■ ambele economii naționale dispunind de potențialul necesar. El și-a exprimat convingerea fermă că programele de dezvoltare a relațiilor pe multiple planuri dintre România și R.D.G., stabilite cu ocazia întilnirilor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vor fi traduse in viață spre binele și fericirea ambelor popoare.Oaspeții au fost salutați de Gheor- ghe Tache, ambasadorul României în R.D. Germană.

mele păcii și dezarmării, întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, sprijinirii luptei mișcărilor de eliberare națională, a tuturor forțelor antiimperialiste.Totodată, el și-a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist de Stingă din Norvegia, dorința ca acestea să se dezvolte in continuare, relevînd importanța contactelor și schimburilor de vederi între conducerile celor două partide, precum și a schimbului de experiență, în interesul celor două partide și țări, al cauzei păcii, progresului economic și social, securității și colaborării internaționale.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent Dumitru Dediu, însărcinat cu afaceri al României la Oslo.
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Clubul tineretului. „Serbările Scîn- 
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,20 Viața culturală
.45 10M de seri

Un efort organizatoric mai susținut, 
o deplină angajare a minerilor

(Urmare din pag. I)

m' o mare parte din producție se ■alizează în microcariere, în care ansportul cărbunelui și al sterilu- > se efectuează cu mijloace auto. , îndeosebi în ultima perioadă, moina nu a fost livrată ritmic șl din . :eastă cauză nu s-a putut folosi integral capacitatea excavatoarelor cu linguri și a mijloacelor de transport auto. în aceste condiții, mijloacele auto au fost folosite cu precă- lere la transportul cărbunelui și, deci, a rămas oarecum în urmă activitatea de descopertare și transport a sterilului, ceea ce a influențat însuși nivelul producției de cărbune, în aceeași ordine de idei, activita- a din unitățile miniere a fost in- euiată și de lipsa vagoanelor penii transportul cărbunelui pe calea ■ată la marile termocentrale. în ezent, stocurile de cărbune din uni- ile miniere au crescut cu circa 000 tone față de începutul lunii lartie. Nu este normal să se întim- ;e așa. Unitățile miniere nu dispun e condițiile necesare pentru depozi- irea în cele mai bune condiții a căr- unelui. O atare situație poate să ucă la degradarea cărbunelui și în lus influențează desfășurarea nor- îală a activității de extracție.— Ce măsuri se iau in continuare 
entru sporirea producției si men- 
aerea ei în mod constant la nive- 
ri cit mai înalte, pentru evitarea 
uctuațiilor de ritm ?— Accentul principal va fi pus, de- gur, pe întărirea disciplinei tehno- ițice și a muncii, astfel ca întrecea și repararea utilajelor să se . ritmic, în perioadele de timp zăzute. Dealtfel, în carierele din nul Rovinari, o bună parte din ările tehnologice amintite s-au și îeiat. în Valea Jiului, odată cu cerea la programul de lucru con- nuu, se acordă o deosebită atenție sporirii producției de cărbune și îndeosebi a celui cocsificabll. Chiar în aceste zile se va face o mai bună distribuire a forțelor la minele din vestul bazinului, astfel că în perioada următoare ritmul producției va crește. O serie de măsuri au fost luate la mina Bărbăteni pentru ca și această

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
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hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului

20,30 Videoteca internațională
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' mieră pe țară.

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice. 

N.N. Tonitza — contemporanul 
. nostru

21.15 Tezaur folcloric
21,45 Mic dicționar de operă șl balet. 

Litera „K“.
22.15 Telejurnal

unitate să înceapă să producă la nivelul planului. Spre sfîrșitul actualei săptămîni, la mina Uricani va fi pus în funcțiune un nou abataj, dotat cu complex mecanizat înalt de susținere și tăiere. Și pentru că am menționat acest fapt trebuie reținut că. în continuare, pentru a se obține sporul de producție prevăzut este necesar să fie asigurate și utilajele necesare pentru punerea în funcțiune a altor capacități de producție. Este cunoscut faptul că în toate unitățile constructoare de mașini se fac eforturi susținute pentru producerea și livrarea utilajelor miniere. Totuși, dintr-o recentă analiză efectuată împreună cu furnizorii rezultă că, în primele două luni ale anului, s-au acumulat restante de cîteva mii de tone de utilaje miniere față de programul stabilit. Nu intru în amănunte pentru că s-a întocmit un program concret de măsuri, cu termene și responsabilități precise pentru recuperarea restanțelor. Este însă deosebit de important ca acest program să fie respectat punct cu punct, de toate unitățile și factorii de răspundere.în urmă cu cîteva zile a avut loc ședința biroului executiv al Ministerului Minelor. Cu acest prilej, toți directorii generali ai combinatelor și întreprinderilor miniere, specialiștii din minister s-au angajat să acționeze în așa fel încît să se recupereze rămînerile în urmă, iar în luna 
martie să se obțină o producție de 
cel puțin 4 milioane tone cărbune, 
decî cu 400 000 tone mai mult decît 
în luna februarie. Ca urmare a ac
țiunilor întreprinse se va putea 
realiza planul Ia lignit pe primul 
trimestru al anului și se vor asigura 
condiții pentru ca nivelul producției 
să crească în continuare potrivit 
prevederilor, asigurîndu-se astfel cărbunele necesar pentru funcționarea la parametri înalți a termocentralelor. Mobilizați de îndemnurile adresate de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii sînt hotărîți să muncească fără preget, cu abnegație pentru sporirea producției de cărbune, contribuind astfel la dezvoltarea bazei energetice și asigurarea independenței energetice a țării.

@ SPORT @ SPORT @ SPORT ® SPORT © SPORT ® SPORT

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS 
DE MASĂ ALE ROMÂNIEICampionatele internaționale de tenis de masă ale României au continuat luni la Palatul sporturilor din Capitală cu întreceri la probele individuale. în finala probei de dublu mixt se vor întîlni perechile Olga Nemeș (România), Andrei Grubba (Polonia) și Silhanova, Javorek (Cehoslovacia). în semifinale Nemeș și Grubba au învins cu 2—1 perechea Bolvari, Kriston (Ungaria), iar re

Succese ale sportivelor românce Ia 
balcanic”La „Crosul balcanic", desfășurat la Ankara, atletele românce au cucerit patru titluri de campioane. Astfel, în proba echipelor feminine de senioare, formația noastră (alcătuită din Fița Lovin, Doina Melinte, Maria Radu și Maricica Puică) s-a clasat pe locul întîi. La individual

TRAGEREA LA SORȚI A SFERTURILOR DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBALLuni la amiază a avut loc, în Capitală, tragerea la sorți a meciurilor din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la fotbal. Iată programul jocurilor : Politehnica Timișoara — Petrolul Ploiești ; Di

VOLEI: Dinamo - campioană pentru a 13-a oarăCampionatul național masculin de volei s-a încheiat din . nou cu victoria autoritară a echipei bucureș- tene Dinamo — 50 puncte, pe locurile următoare clasîndu-se Steaua — 40 puncte. Explorări Baia Mare și Universitatea Craiova — cite 39
cinema

© Buletin de București : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
® Plecarea Vlașinilor : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© B.D. intră în acțiune : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRIT (3 1 28 13) — 15,30; 17,30.
© Ochi de urs : DRUMUL SĂRII — 
19,30, VIITORUL (11 48 03) — 19,30.
© Zestrea domniței Rai’u : VIITORUL
— 15,30; 17,30.
© Comoara : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30. 

prezentanții Cehoslovaciei au eliminat cu 2—0 cuplul Palatinus. Kalinici (Iugoslavia). Alte rezultate : simplu femei : Nemeș — Lohr 3—0 ; Alboiu — Daliaiviciute 3—2; Zaharian —Palatinus 3—0 ; Kovalenko — Bolzer 3—0 ; simplu bărbați : Kalinici — Broda 3—1 ; Dryszel — Kaposta 3—2. Competiția se încheie astăzi. De la ora 16,30 vor avea loc semifinale și finale în probele individuale.
„Crosul

feminin senioare, ordinea primelor trei locuri a fost următoarea : 1. Lovin, 2. Melinte, 3. Radu. De asemenea, echipa feminină de junioare a cîștigat medalia balcanică de aur, in timp ce la individual-junioare titlul a revenit Margaretei Keszeg.
namo — F.C. Argeș Pitești ; Sportul Studențesc — Universitatea Craiova și F.C. Bihor Oradea — Cor- vinul Hunedoara.Partidele se vor desfășura la 25 mai pe terenuri neutre.
puncte. De subliniat faptul că echipa antrenată de William Schreiber a realizat o serie excepțională de meciuri victorioase, cîștigînd toate partidele din ultimele patru ediții ale campionatului național I

© Izvorul : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
1L,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Micul lord : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
0 Agonia: ARTA (213186) — 9;
12,30; 16; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 12; 16; 19. FLAMURA (85 77 12) — 
9; 12; 16; 19.
0 Competiția : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Călăuza ; POPULAR (35 15 17) 
13; 16; 19.
© Combinația J UNION C13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Al șaselea : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
@ Cîntec pentru o rîndunică : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
® Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 18,30.

în cîteva rînduri
0 Turneul internațional de șah de la Tallin, „Memorialul Paul Keres", s-a încheiat cu victoria marilor maeștri sovietici Mihail Tal și Rafael Vaganian cu 10 puncte din 15 posibile, urmați de Mihai Șubă (România), Tigran Petrosian și Ian Elvest (U.R.S.S.) cu 9 puncte fiecare, Jansa (Cehoslovacia) — 8,5 puncte, OII (U.R.S.S.) — 8 puncte, Psahis(U.R.S.S.), Abramovici (Iugoslavia)— 7,5 puncte, Veingold (U.R.S.S.) — 

7 puncte etc.• International Board, organismul de decizie în rugbiul mondial, a examinat, in cadrul reuniunii ținute la Londra, programul turneelor internaționale. Pînă in anul 2000, nu este prevăzută nici o schimbare importantă. S-a comunicat insă că durata turneelor ce se vor desfășura după 1986 va fi studiată mai amănunțit. S-a hotărît, pe de altă parte, ca Franța să dispute două meciuri pe an— tur-retur — în compania României, iar Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor vor susține, pe rînd, în fiecare an, cîte un meci-test în compania rugbiștilor români.Propunerea privind crearea unei „Cupe Mondiale" a fost respinsă, motivîndu-se că jucătorii de rugbi sînt, în prezent, prea solicitați și că o asemenea competiție ar putea afecta statutul de amatori al jucătorilor.© Cu o rundă înainte de încheierea turnelui internațional de șah de la București, în clasament conduce Lukacs (Ungaria) cu 7 puncte, urmat de Ionescu (România) — 6,5 puncte, Meduna (Cehoslovacia) — 6 puncte, în runda a 12-a, Lukacs a cîștigat la Negulescu, Stoica a pierdut la Grun- berg, în timp ce partidele Ionescu — Kalai, Foișor — Meduna șl Szimczak— Ghindă s-au terminat remiză.
© Tess ; CAPITOL (16 29 17) — 9,15;
12,30; 16; 19.
© Despărțire temporară ; GRIVIȚA 
(17 08 58) - 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 12; 16; 19. 
© Clinele ; CULTURAL (83 50 13) -
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Abba î FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Mica romanță : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Marea evadare : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12,30; 16; 19.
© Muppets Ia Hollywood — 9; 11; 13; 
15, Aleargă după mine ca să te prind
— 17; 19,15 : DOINA (16 35 38).
© Șeriful din Tennessee : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 14; 16; 18; 20.
© Domnul miliard : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Safari Express ; PACEA (60 30 85)
— 11; 15.30; 17,30; 19,30.
© Imperiul contraatacă : FLACARA 
(20 33 40) — 14; 16; 19.
© Tunurile din Navarone : BUCU

LISABONA 14 (Agerpres). — La Lisabona s-au încheiat lucrările celui de-al IV-lea Congres al Confederației Generale a Muncitorilor Portughezi — Intersindicala națională, la care au participat aproape 1 300 de delegați din partea a peste 200 organizații sindicale ce reunesc 1 600 000 de oameni ai muncii portughezi, precum și invitați de peste hotare. Delegația U.G.S.R. a fost condusă de tovarășa Elena Ene, secretar al Consiliului Central, care a transmis Congresului un mesaj de salut din partea Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 15 
martie, ora 20 — 18 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va continua să se încăl

In perioada martie — aprilie - maiOdihnâ și cura balnearaîn această perioadă, prin întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București se pot obține bilete pentru odihnă și cură balneară în cele mai renumite stațiuni ale țării. Față de perioada iunie-septembrie, cei care merg la odihnă și cură balneară prin I.T.H.R. București beneficiază în lunile martie, aprilie și mai de importante economii in propriul buget. Astfel, pentru un sejur de cite 18 zile în hotelurile din Căciuiata, economia în propriul buget este de 586 lei, Felix — 869 lei, Herculane și Sovata — cîte 832 lei. Eforie Nord și Mangalia — cîte 1 020 lei. Pentru un sejur de 20 de zile, economiile sînt de 798 lei la’ hotelurile din stațiunile Covasna, 525 — la Buziaș și Vatra Dornei, 651 — la Tușnad.Cei care merg în această perioadă la odihnă în serii de cîte 12
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,45; 16;
19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 
16; 19.
© Războiul stelelor : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala Ate
lier) : între patru ochi — 19.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX*. Concertul ansamblului „Tra
iect*. Conducerea muzicală : Sorin 
Lerescu — 18; (Ateneul Român) : Re
cital de vioară Mihaela Martin — 19. 
© Opera Română (13 18 57) : Hamlet 
— 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întîmplător — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea — 
19,30.

Delegații au adoptat o serie de documente programatice, in care se relevă că sindicatele sînt ferm ho- tărîte să continue lupta pentru drepturile maselor populare. să lupte împotriva tentativelor de a se arunca pe umerii oamenilor muncii întreaga povară a crizei cu care este confruntată Portugalia. O deosebită atenție in cadrul lucrărilor a fost acordată sarcinilor luptei pentru pace, dezarmare și destindere. Congresul s-a pronunțat pentru crearea unei zone denuelearizate în Per ninsula Iberică.
zească în toate regiunile tării. Cerul va 
fi variabil. Innorărl mai pronunțate se 
vor produce în a doua parte a inter
valului in regiunile din vestul tării, 
unde vor cădea ploi slabe izolate. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 4 șl plus 6 grade, 
iar temperaturile maxime vor oscila 
între 10 și 20 de grade. Ceață slabă.

în condișiâ avantajoase zile realizează o economie de 459 lei la hotelurile din Predeal, 504 lei la Poiana Brașov și 554 lei la Sinaia. Tot pentru lunile martie, aprilie și mai, I.T.H.R. București eliberează bilete și pentru serii de cîte 6 zile cu cazarea în vile la stațiunile Predeal, Sinaia și Tușnad (preț 452 lei). Bușteni, Breaza, Lacu Roșu, Borșa și Borsec (preț 444 lei) și bilete de cile 18 zile (preț 1 323 lei) la vile din stațiunile Vatra Dornei, Govora, Herculane, Olă- nești, Călimănești, Căciuiata.Informații și înscrieri la Agențiile de turism ale I.T.H.R. București din str. Tonitza nr. 13 (telefon 14 95 94), str. Mendeleev nr. 14 (telefon .59 37 60), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81), Bd. Republicii nr. 39 (telefon 14 08 00), Calea Moșilor, bloc 55 (telefon 11 08 48), Calea Gri- viței nr. 139, Str. Luterană nr. 4 (telefon 14 21 77/2957).
© Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții 
în deșertul de cenușă — 19,30; (sala 
Studio) : Calandria — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul în grădină — 19.
© Teatrul satlric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dumneavoastră ! — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cîntăm cu drag Ia oameni 
buni — 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Hanul de la răscruce •— 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Băiatul cu floarea — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ar- 
vinte și Pepelea (premieră) — 18;
(sala Teatrului „Ion Vasilescu") : Șo
ricelul și păpușa — 10.
® Circul București (110120) ; Mup
pets la... circ — 19.30.
© Sala mare a Palatului : Serbările 
„Scînteii tineretului" — 18.
© Teatrul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A. 13 60 64) : Veselia are 
cuvîntul —• 19,30.

• ESCALADĂ DEMO
GRAFICĂ. Pînă în anul 2000, Ciudad de Mexico va deveni cel mai populat oraș din lume, cu 31 milioane de locuitori — relevă un raport al Fondului Națiunilor Unite pentru activitățile populației. Documentul menționează că pe locul secund se va situa Sao Paolo, din Brazilia, cu 26 milioane locuitori, iar pe acul al treilea Tokio — Yokohama, cu 24 milioane. Tot oină la fîrșitul acestui secol, numărul rașelor ce vor adăposti peste mei milioane de persoane va i de 58, față de 29 în prezent.

® LASERUL ÎN DAC- 
TILOSCOPIE. Cu ajutorul laserului, criminologii americani

reușesc acum să identifice amprentele digitale imprimate pe hîrtie, piele, metal și cîteva tipuri de materiale plastice. Ei ajung chiar să facă vizibile amprentele de pe epiderma umană. Sub influența razelor laser, grăsimile, aminoacizii șl alte substanțe devin fluorescente. Tot astfel se poate stabili relativa vechime a amprentelor.
® SATELIȚII ÎN AJU

TORUL CIRCULAȚIEI FE
ROVIARE. Una din cele mai dificile probleme de care sînt preocupați feroviarii niponi este circulația trenurilor ultrarapide, care deraiază ușor din cauza cutremurelor, fenomene foarte frecvente în Japonia. Specialiștii consideră că siguranța circu

lației trenurilor care se deplasează cu viteza de aproximativ 200 kilometri pe oră poate fi sporită cu -ajutorul satelitului artificial. „Sakura 2A“, care va retransmite spre dispeceratele traseelor de cale ferată semnalele observatoarelor seismice privind declanșarea unui cutremur. Pe baza acestor semnale se va întrerupe automat curentul electric în sectorul respectiv. Iar trenurile se vor opri înainte de producerea șocului seismic.
® „COMBUSTIBIL"

NEOBIȘNUIT. Termocentrala din localitatea Port Everglades (Florida) folosește drept combustibil nu petrolul sau cărbunele, ci... marijuana confiscată de vameși. Potrivit re-

SoOtNoenivistei „New Scientist", anul trecut au ars în cuptoarele termocentralei peste 800 tone de drog. Deoarece Cantitățile de marijuana confiscate de oficiile vamale cresc, specialiștii au propus construirea a încă două a- semenea termocentrale,
® PĂRINJII, COP”1 

Șl... TUTUNUL. Potrivit datelor culese de medicul suedez Lita Tibbling, în Suedia se îmbolnăvesc zilnic 20 000 de copii de diferite boli ale aparatului respirator din cauză că in camerele locuințelor lor părin

ții fumează peste zece țigări pe zi. S-a constatat că substanțele din fumul țigărilor sînt deosebit de nocive pentru copiii sugari și că inspirarea acestor substanțe poate avea repercusiuni asupra sănătății copiilor chiar și după mulți ani.
@ RECORD DE VI

TEZĂ LA DACTILOGRA
FIAT. Un nou record mondial de viteză la dactilografiat a fost stabilit de vest-germanul Walter Willkomm, din Saarbrilcken, care a reușit să bată, in 30 de

minute, un număr de 21 749 de semne, transmite agenția D.P.A. Aceasta reprezintă 725 de bătăi pe minut — cu patru mai mult decît precedentul record mondial. stabilit în anul 1979.
® SCURT-CIRCUIT 

PRODUS DE O COBRĂ. O cobră uriașă a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică in cea mai mare parte a Nigeriei prin declanșarea unui incendiu la centrala hidroelectrică din localitatea Kainji, situată la nord de Lagos. După ce a reușit să se strecoare în compartimentul întrerupătoarelor. șarpele a produs un scurtcircuit. Timp de aproape 24 de ore. întinse zone ale țării au fost lipsite de curent electric.

® CICLON TROPI
CAL. Un ciclon tropical s-a abătut asupra Polineziei franceze. Vîntul a suflat cu viteză de peste 150 kilometri pe oră, pricinuind mari pagube materiale.

• STATUETA CU BRI
LIANTE. O brigadă de muncitori care construiau un canal de irigații in regiunea Anantnag (India) a descoperit o importantă operă de artă medievală: o statuetă din aur împodobită cu briliante și alte pietre prețioase reprezentîndu-1 pe Bu- dha, Specialiștii susțin că numai pietrele cu care este împodobită statueta valorează peste un milion de rupii. Potrivit ar

heologilor, statueta ar data din secolul al XIV-lea.
® VIDEODISC REIN- 

REGISTRABIL. Savanți japonezi au anunțat o remarcabilă realizare in domeniul tot mal larg al tehnicii laserilor : a fost creat prototipul unui sistem de videodiscuri de pe care înregistrarea poate fi „ștearsă". El funcționează cu ajutorul unui laser cu heliu și neon și a unui computer. Aparatul este în măsură să înregistreze emisiunile de televiziune in culori pe o peliculă magnetică extrem de subțire aplicată pe un disc de sticlă, înregistrările de pe aceste discuri pot fi șterse de o mie de ori, de fiecare dată discul puțind fi refolosit pentru o nouă înregistrare.



DOCUMENTE ADOPTATE LA CEA DE-A VII-A CONFERINȚĂ 

LA NIVEL iNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE
După cum s-a anunțat, cea de-a Vll-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate a adoptat, la încheierea lucrărilor, o serie de documente de o mare însemnătate, pe care le prezentăm în rezumat în ediția de astăzi a ziarului.

DECLARAȚIA POLITICA, subliniind că țările nealiniate reprezintă astăzi imensa majoritate ă omenirii. relevă că mișcarea de nealiniere este o forță dinamică importantă în istoria contemporană, care servește drept catalizator în eforturile pentru instaurarea unei asemenea ordini în lume care să nu mai fie caracterizată prin subjugare imperialistă, dominație colonială și exploatare, ci să se bazeze pe independență, egalitate in drepturi, dreptate. colaborare și dezvoltare.Participanții la conferință — se subliniază în Declarație — și-au reafirmat atașamentul față de principiile și obiectivele mișcării de nealiniere definite la conferințele la nivel înalt ale țărilor nealiniate de la Belgrad. Cairo, Lusaka, Alger, Colombo și Havana. Ei subliniază îndeosebi necesitatea respectării stricte a principiului „neintervenției și neamestecului in treburile interne și externe ale statelor", arătind că „încălcarea acestui principiu de către oricare țară nu are justificare, indiferent de circumstanțe, și esțe absolut inacceptabilă". Participanții și-au reînnoit obligația de principiu a tuturor țărilor nealiniate de a nu participa sau de a nu înlesni prin acțiunile lor confruntarea si rivalitatea între marile puteri.In partea introductivă a documentului se afirmă in continuare că relațiile internaționale au intrat în- tr-o etapă în care adoptarea de hotărâri in problemele ce prezintă interes vital pentru toate țările lumii mi mai poate constitui prerogativa unui mic grup de state, oricit de mare ar fi puterea lor, relevindu-se că „solidaritatea mondială în problemele vitale ale existenței umane devine o necesitate". în lumea contemporană nu există alternativă la politica de coexistență pașnică, destindere și colaborare, iar înviorarea economiei mondiale nu poate avea loc pe baza principiului autarhiei în detrimentul țărilor în curs de dezvoltare, ci numai prin recunoașterea interdependenței, prin analizarea realistă a caracterului complementar și prin tratative care să se desfășoare pe baza principiilor egalității în drepturi, avantajului reciproc și dreptății.în capitolul referitor la „dezarmare, existență și coexistență în era armei nucleare", se constată că escaladarea cursei înarmărilor și sprijinirea pe doctrina pericolului nuclear sporesc riscul izbucnirii unui război nuclear și duc la creșterea instabilității și insecurității în relațiile internaționale. Exprimind convingerea că pacea și securitatea internațională pot fi asigurate numai pe calea dezarmării generale și totale, în special nucleare, sub control internațional eficient, participanții la conferință cer puterilor..nucleare să adopte măsuri urgente pentru stăvilirea cursei înarmării nucleare. în așteptarea acordului cu privire la dezarmarea nucleară ei cer în numele omenirii „să se interzică imediat folosirea sau amenințarea cu folosirea armei nucleare" și se pronunță pentru „înghețarea producției, depozitării și amplasării armelor nucleare", pentru „finalizarea rapidă a unui acord atotcuprinzător referitor la interzicerea experiențelor cu arme nucleare". . ...Instituirea de zone regionale fara arme nucleare, se apreciază în document, reprezintă „o măsură importantă pe calea dezarmării", care trebuie încurajată.Participanții au confirmat sprijinul deplin acordat luptei de eliberare a .poporului din Namibia sub conducerea S.W.A.P.O. — ca unic reprezentant legitim și autentic al lui. Consiliului de Securitate i se cere să treacă la examinarea cit mai rapidă a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru traducerea în viață a unui plan de înfăptuire a independenței Namibiei. Conferința cheamă toate guvernele și organizațiile internaționale să întrerupă contactele cu regimul rasist din Africa de Sud. Țările nealiniate sînt chemate să-și sporească ajutorul acordat mișcărilor de eliberare din Africa de Sud, care recunosc O.U.A.Părților beligerante din Sahara occidentală li se adresează apelul de a începe sub egida O.U.A. tratative pentru găsirea unei soluții durabile, în conformitate cu Carta O.N.U. și cu principiile nealinierii.Sprijinind eforturile de traducere în viată a rezoluției O.N.U. privind proclamarea Oceanului Indian drept zonă a păcii, participanții la conferință își exprimă îngrijorarea pentru continua escaladare a prezenței militare a marilor puteri în această regiune și cheamă la reluarea tratativelor care să ducă la reducerea și, respectiv, eliminarea acestei prezențe militare.în • declarație se subliniază că o pace trainică poate fi obținută în Orientul Mijlociu numai prin . retragerea totală și necondiționată a Israelului din toate teritoriile palestiniene și din alte teritorii arabe ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalim, și prin găsirea soluției juste care să acorde poporului palestinian dreptul la autodeterminare, fără amestec din afară și la suveranitate și independență națională, respectiv dreptul la instaurarea unui stat , palestinian independent. Se afirmă, de asemenea, că O.E.P. este singurul reprezentant legitim al poporului palestinian și că ea are dreptul ca, în baza principiului independentei și al egalității in drepturi, să participe la toate acțiunile legate de problema palestiniană..Conferința a sprijinit planul adoptat la reuniunea arabă de la Fes și a condamnat vehement Israelul, în special pentru genocidul comis împotriva palestinienilor la Sabra Și Shatila.Participanții au acordat sprijin Libanului și dreptului său de a-și exercita suveranitatea asupra întregului teritoriu, chemînd toate țările’ să sprijine retragerea de pe teritoriul libanez „a tuturor forțelor nelibaneze a căror prezență in Liban nu se bucură de sprijinul autorităților libaneze legale". Totodată a fost condamnat atacul israelian asupra instalațiilor nucleare irakiene.în document se reafirmă dreptul poporului kâmpuchian de a-și hotărî de sine stătător propria-i soartă, fără presiuni și amestec din afară, 

și se reînnoiește apelul că problema Afganistanului să fie soluționată pe cale politică.Se reafirmă, de asemenea, sprijinul. acordat poporului din Coreea pentru reunificarea patriei pe cale pașnică, menționîndu-se că la realizarea unui asemenea deziderat și-ar aduce contribuția retragerea tuturor trupelor străine din această regiune.Conferința a apreciat pozitiv țările neutre și nealiniate . din Europa pentru contribuția lor în cadrul C.S.C.E. și pentru eforturile lor de reducere a încordării în Europa, pe baza Actului final de la Helsinki.Țările nealiniate din Mediterana sînt chemate să convoace cit mai cu- rind o conferință în cadrul căreia să-și pună de acord punctele de vedere și să prezinte inițiative privind colaborarea și întărirea securității în zona Mediteranei.In declarație este reafirmată poziția țărilor nealiniate privind Ciprul, precum și problemele Americii Latine.Participanții au subliniat necesitatea soluționării conflictelor și litigiilor dintre țările nealiniate „exclusiv prin mijloace pașnice", în conformitate cu principiile și obiectivele Cartei O.N.U. și ale mișcării de nealiniere.în declarație se relevă că rolul și eficiența O.N.U. în menținerea pă
© Mișcarea de nealiniere — o forță dinamică impor

tantă in eforturile pentru făurirea unei lumi bazate 
pe independență, egalitate, dreptate, colaborare și 
dezvoltare

© Reafirmare a necesității respectării stricte a prin
cipiilor neintervenției și neamestecului în treburile 
interne și externe ale statelor

© Pacea și securitatea pot fi asigurate numai pe calea 
dezarmării generale și totale, în special nucleare, 
sub control internațional eficient

© Soluționarea conflictelor și litigiilor — exclusiv prin 
mijloace pașnice

© Pentru o nouă ordine economică internațională, 
justă și echitabilă

cii, soluționarea litigiilor și a crizelor prin mijloace pașnice, întărirea colaborării pe bâza egalității suverane in drepturi a tuturor națiunilor, promovarea dezvoltării economice și sociale și asigurarea respectării drepturilor omului sînt de neinlocuit pentru lumea contemporană.în DECLARAȚIA ECONOMICA, Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate se pronunță pentru „schimbarea esențială și fundamentală" a atitudinii și politicii țărilor in curs de dezvoltare față de instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Declarația arată că „pirghiile puterii se află în mîinile citorva țări dezvoltate și sînt folosite în detrimentul intereselor țărilor în curs de dezvoltare", situația țărilor cel mai puțin dezvoltate fiind disperată, in timp ce țările în curs de dezvoltare sint, in general, confruntate cu „perspective extrem de sumbre".Țările în curs de dezvoltare au suferit, sub diferite forme, o pierdere de 150 miliarde dolari ca rezultat al declinului catastrofal al prețurilor la produsele lor, o majorare a plăților în cadrul serviciului datoriei din cauza ratelor ridicate ale dobinzii și creșterea poverii datoriei la 540 miliarde dolari în anul 1981.Declarația relevă, ca factori importanți de agravare a crizei economice internaționale : irosirea de vaste resurse umane și materiale in cursa înarmărilor, neproductivă, și costisitoare ; politicile orientate spre interior, promovate de principalele țări dezvoltate ; declinul în domeniul lichidității globale, creșterea poverii datoriei, reducerea serioasă a fluxurilor de capitaluri, înăsprirea condițiilor pentru acordarea ajutorului financiar și obstacolele crescînde în calea accesului la piețele internaționale de capital ; barierele protecționiste ; nesiguranța și insuficienta aprovizionării cu alimente. ; obstacolele în calea accesului la tehnologie; și exodul permanent de intelectuali.Declarația notează că 36 țări considerate ca cel mai puțin dezvoltate, dintre care 26 sînt țări africane, nu au înregistrat nici un fel de creștere în 1980.Referindu-se la „caracterul vădit necorespunzător" al sistemului de la Bretton Woods (prin care s-au creat F.M.I. și Banca Mondială), declarația afirmă că sistemul a funcționat în detrimentul țărilor în curs de dezvoltare, care au o pondere necores- punzătoare în ce privește adoptarea hotăririlor și care trebuie să suporta principala povară a ajustării.Avînd în vedere scăderea masivă 
a devizelor disponibile pentru țările în curs de dezvoltare, sînt total necorespunzătoare măsurile parțiale, șovăielnice și limitate luate in comitetele interimare și pentru dezvoltare, inclusiv în cadrul recentei intîlniri a Comitetului interimar al F.M.I. — se afirmă în declarație. Șefii de stat și de guvern din țările nealiniate iși exprimă regretul în legătură cu. faptul că procesul de căutare a unor soluții reciproc avantajoase în diferite domenii nu a început încă în mod serios. Actuala situație economică mondială impune promovarea cp ho- tărîre de către tarile în curs, de, dezvoltare a unor politici naționale judicioase. utilizarea tuturor posibilităților de cooperare reciprocă și întărirea cooperării economice internaționale — se afirmă în declarație.Referindu-se la negocierile în legătură cu instaurarea unei noi ordini economice internaționale, declarația constată că nu s-a realizat aproape nici- un progres în această privință. în legătură cu strategia la viitoarele negocieri economice internaționale do.cumentul arătă că ele trebuie să se călăuzească după „o

7nouă concepție de Securitate internațională care recunoaște interesul tuturor țărilor și al tuturor popoarelor în supraviețuirea și dezvoltarea omenirii". Redresarea stabilă a economiei mondiale va avea loc numai prin renașterea economiilor țărilor în curs de dezvoltare și prin dezvoltarea lor accelerată.Pronunțîndu-se pentru o „tratare clară, coordonată și completă a tuturor problemelor importante", declarația subliniază că problemele țărilor industrializate, in special in domeniul comercial, monetar și financiar. nu trebuie soluționate pe seama țărilor in curs de dezvoltare. Negocierile în vederea soluționării problemelor existente în relațiile economice internaționale trebuie să aibă un caracter universal și trebuie să se desfășoare în cadrul sistemului Națiunilor Unite — se subliniază în declarație.Șefii de stat și de guvern își exprimă speranța că toate, țările (dezvoltate și în curs de dezvoltare) vor participa intr-o „manieră constructivă" și vor colabora deplin pentru a se putea obține „rezultate importante" la cea de-a Vl-a sesiune a U.N.C.T.A.D.Declarația relevă că sistemul financiar și monetar internațional are deficiențe structurale care au făcut ca reacția sa la necesitățile țărilor în curs de dezvoltare să fie necorespunzătoare. Transferul de resurse către țările în curs de dezvoltare trebuie să fie pus pe „o bază sigură, continuă și previzibilă". Ajutorul 

oficial pentru dezvoltare destinat țărilor cel mai puțin dezvoltate trebuie să se concretizeze. în general, sub formă de donații. Declarația se pronunță pentru ■ o sporire masivă a fluxului de resurse financiare și materiale către țările in curs de dezvoltare și evidențiază necesitatea de a se depune eforturi pentru anularea datoriei externe a țărilor cel mai puțin dezvoltate. Declarația se pronunță, de asemenea, pentru sporirea resurselor de capital ale Băncii Mondiale. Șefii de stat și de guvern constată cu îngrijorare că instituțiile multinaționale au adoptat o „atitudine motivată politic" față de condiționarea ajutorului.în „MESAJUL DE LA DELHI" se arată : „Lumea contemporană este din ce în ce mai agitată și nesigură, .iar relațiile economice internaționale continuă să fie caracterizate prin inegalitate, dominație și exploatare". „Gravitatea situației este demonstrată de intensificarea cursei înarmărilor, de rezistența celor puternici față de inițiativele vizind schimbarea situației in favoarea celor slabi, de pericolul unei catastrofe nucleare mondiale". „Pacea și coexistența pașnică, independența, dezarmarea și- dezvoltarea sînt problemele centrale ale epocii noastre. Pacea trebuie însă să se întemeieze pe dreptate și egalitate, întrucît intolerabila inegalitate și exploatarea, instituite de colonialism și imperialism. continuă să fie cele mai importante cauze ale încordării, conflictelor și ale violenței în lume".„Noi, șefii de stat sau guvern ai țărilor nealiniate — se spune în document — adresăm marilor puteri apelul de a înceta cursa, înarmărilor care absoarbe, într-un ritm tot mai mare, resursele materiale în- scădere ale planetei noastre, distrugînd echilibrul ecologic și risipind o mare parte din talentul nostru științific cel mai valoros in scopuri sterile și distructive. Acestea trebuie folosite în scopul redresării și restructurării economiei mondiale. Resursele eliberate ca urmare a măsurilor de dezarmare trebuie orientate spre dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare.Țările nealiniate, vorbind in numele majorității comunității mondiale, doresc o încetare imediată a orientării. spre un conflict nuclear, care amenință bunăstarea nu numai a umanității din zilele noastre, ci și a generațiilor viitoare. Puterile care dețin arme nucleare trebuie să asculte această chemare a popoarelor lumii. Există toate posibilitățile ca anul 1983 să fie un an crucial pentru dezarmarea nucleară. Cerem puterilor deținătoare de arme nucleare să adopte măsuri urgente și practice în vederea preîntîmpinării unui război nuclear. Ele trebuie 6ă ajungă la un acord asupra unei convenții internaționale care să interzică folosirea sau amenințarea cu folosirea armelor nucleare în orice împrejurări și să prevadă încetarea producerii și desfășurării în continuare de arme nucleare. Este, de asemenea, esențial ca aceste puteri să respecte acordurile existente privind limitarea armamentelor., căutînd în același timp să negocieze programe mai largi și mal eficiente care să ducă la dezarmarea generală și totală, in special la dezarmarea nucleară, sub supraveghere internațională".Relevînd, apoi, faptul că actuala „criză economică mondială, care își are originea în unele din țările industrializate importante, a căpătat în momentul de față un caracter și dimensiuni cu adevărat „globale", în document se arată : „Niciodată în trecut destinele economiilor țărilor dezvoltate și ale țărilor în curs de 
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dezvoltare nu au fost atît de strîns legate intre ele. în condițiile acestei crize, multe dintre țările bogate ale lumii refuză încă să recunoască faptul că redresarea economică a Nordului nu este posibilă fără supraviețuirea economică a Sudului. Soluțiile la aceste probleme trebuie, în mod obligatoriu, să fie globale.Actuala criză a demonstrat incapacitatea ordinii economice internaționale existente de a soluționa problemele dezvoltării. O restructurare profundă a acestei ordini, prin intermediul unui proces de negocieri globale, poate fi lansată fără întîr- ziere.în consecință, trebuie luate măsuri imediate pentru a începe procesul de redresare, pentru â readuce economia mondială pe calea unei dezvoltări susținute. Reactivarea și stimularea procesului de creștere în țările în curs de dezvoltare trebuie să constituie unul din obiectivele- cheie ale acestei inițiative. Sint necesare măsuri imediate în diferite domenii. Un accent deosebit trebuie pus pe posibilitățile țărilor in curs de dezvoltare, mai ales ale țărilor cel mai puțin dezvoltate, de a-și soluționa problemele acute ale balanței lor de plăți fără a-și întrerupe procesul de dezvoltare. în același timp trebuie să se asigure satisfacerea necesităților lor fundamentale de alimente și energie, un acces din ce în ce mai mare la piețe și preturi echitabile pentru mărfurile lor. Trebuie eliminate tendințele protec- ționiste și aplicate măsuri imediate pentru lichidarea barierelor în calea comerțului. Este necesar să se pună capăt raporturilor de schimb inechitabile dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Multe țări în curs de dezvoltare se găsesc într-o situație tragică din cauza imposibilității de a-și rambursa creditele. Această problemă serioasă trebuie soluționată de urgență. Propunem convocarea imediată a unei conferințe internaționale privind problemele monetare și financiare în vederea dezvoltării, cu participare universală și o restructurare generală a sistemului monetar și financiar internațional".„Sîntem hotărîți să ne opunem presiunilor economice și politice care ar putea fi exercitate de marile puteri împotriva unor state mici și vulnerabile" — se subliniază în document.Enumerînd, apoi, problemele politice urgente, toate impunînd un efort sincer din partea tuturor țărilor lumii în vederea soluționării lor în concordanță cu principiile păcii și dreptății, independenței și egalității, mesajul relevă hotărîrea participan- ților de a ridica aceste probleme, cit și alte probleme critice, la cea de-a 38-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.în încheierea mesajului se arată : „Criza cu care civilizația noastră se confruntă la ora actuală este fără precedent în istorie. Uriașele sarcini necesită decizii înțelepte. Facem apel la marile puteri să renunțe lă neîncredere, să se angajeze în negocieri sincere și de perspectivă, caracterizate prin bună credință comună, în vederea realizării unor acorduri privind diferite măsuri de dezarmare și găsirea unei ieșiri din criza economică din ce în ce mai gravă care ne amenință pe toți. Uniți, membrii mișcării de nealiniere sînt gata să facă tot ce le stă în putere pentru a participa Ia acest proces".în DECLARAȚIA PRIVIND BI
ZUIREA COLECTIVA PE FORȚE 
PROPRII A STATELOR NEALINIA
TE ȘI A ALTOR ȚĂRI ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE, participanții „reafirmă atașamentul față de principiul solidarității țărilor nealinate și altor state în curs de dezvoltare", exprimind convingerea că aceasta „va 'întări poziția de negociere și contraponderea țărilor in curs de dezvoltare". în document se subliniază „că bizuirea colectivă pe forțele proprii nu constituie un substitut al cooperării dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și nu absolvă nicidecum statele dezvoltate de răspunderile și angajamentele care le revin în sprijinirea eforturilor spre progres economic al țărilor în curs de dezvoltare, pe baza egalității și interesului reciproc".Participanții se angajează să dea „un nou impuls bizuirii colective pe forțele proprii, pe baza principiilor egalității, dreptății, avantajului reciproc și respectării, depline a independenței și suveranității, să mobilizeze toate resursele și să contribuie cu mijloacele necesare în sprijinul cooperării subregionale, regionale și interregionale între statele nealiniate și alte țări în curs de dezvoltare".în DECLARAȚIA CU PRIVIRE 
LA „ACȚIUNEA COLECTIVĂ PEN
TRU PROSPERITATE MONDIALA" sint prezentate sintetic principalele aprecieri ale conferinței cu privire la cauzele crizei economice mondiale, precum și pozițiile cu privire la reglementarea problemelor economice internaționale pe calea negocierilor globale. Șefii de stat sau guvern, se arată în declarație, apreciază că „interpretarea judicioasă a pozițiilor lor cu privire . ia relansarea și restructurarea economiei mondiale va stimula țările dezvoltate să li se alăture într-un dialog autentic, spre binele intereselor reciproce".

APELUL PREȘEDINTELUI MIȘ
CĂRII, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, adresat Iranului și Irakului exprimă „profundul regret în legătură cu conflictul ce continuă de 30 de luni și care a provocat popoarelor acestor două țări mari pierderi de vieți omenești și pagube materiale.Iranul și Irakul — se arată în document — sînt membri ai mișcării de nealiniere, iar printre principiile acestei mișcări se numără soluționarea pe cale pașnică a tuturor divergențelor dintre țări,Sîntem convinși că încetarea conflictului iraniano-lrakian va constitui o contribuție la întărirea unității și solidarității mișcării. De aceea, adresăm Iranului și Irakului apelul de a pune imediat capăt războiului.Dorința generală este ca acțiuni
le militare să fie imediat sistate și părțile să ajungă la o pace onorabilă, justă și trainică prin tratative și mijloace pașnice".

SCHIMB OE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE HOSNI MUBARAKCAIRO 14 (Agerpres) — La Cairo a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, . președintele Republicii Socialiste România, și Hosni Mubarak, președintele Republicii Arabe Egipt.Președintele Hosni Mubarak a mulțumit călduros pentru mesajul primit și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu .un salut cordial, de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului prieten român.Schimbul de mesaje a. avut Joc cu prilejul primirii, la Cairo, de către președintele Hosni Mubarak, a tovarășului Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. în cadrul întrevederii au fost abordate probleme internaționale de interes comun, îndeosebi situația din Orientul Mijlociu. Șeful statului egiptean a dat o înaltă apreciere activității, neobosite și contribuției active a tovarășului Nicolae Ceaușescu la eforturile îndreptate spre reglementarea tuturor diferendelor dintre state pe cale

Rezultatele alegerilor 
municipale din FranțaPARIS 14 (Agerpres). — în urma alegerilor municipale desfășurate in Franța la 6 și 13 martie, majoritatea de stingă își păstrează controlul în cea măi mare parte a orașelor cu o populație de peste 30 000 de locuitori, informează agenția France Presse. Partidul Socialist Francez controlează 61 de centre urbane, iar Partidul Comunist se menține în fruntea a 57 de municipalități. Adunarea pentru Republică va administra 40 de orașe, între care și Parisul, iar Uniunea pentru Democrația Franceză (U.D.F.) — 39. 21 de municipalități au revenit altor formațiuni politice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• în Cisiordania și Gaza au 
continuat demonstrațiile de 
protest ale populației palesti
niene • Noi măsuri de con
strângere aplicate de autori
tățile de ocupație • Zeci de 
tineri arestați de armata 

israelianăTEL AVIV 14 (Agerpres). — în Cisiordania și Gaza au continuat, luni, demonstrațiile de protest ale populației palestiniene împotriva o- cupăției militare israeliene, a confiscării masive de terenuri și limitării drepturilor ei de a se deplasa liber sau de a desfășura activități economice și culturale normale, informează agenția France Presse. Cele mai puternice manifestații sint. organizate de refugiații palestinieni din tabere. Zece asemenea tabere de refu- giați, situate la Hebron, Nablus și Ramallah, sînt supuse interdicțiilor de circulație instituite de autoritățile de ocupație. în mai1 multe localități au continuat grevele comercianților.Autoritățile de ocupație au început să aplice noi măsuri de constrînge.re a populației din teritoriile ocupate. La Hebron nu se mai eliberează permise de conducere auto, nu se reînnoiește dreptul de circulație al autovehiculelor, ceea ce creează greutăți multor întreprinderi. La Ramallah, guvernatorul militar a făcut cunoscut locuitorilor că nu va mai elibera vize de. ieșire din oraș si de liberă trecere pentru deplasările în teritoriile ocupate.Armata israeliană a arestat, totodată. mai multe zeci de tineri, menționează agenția France Presse.Secretarul de stat al . S.U.A., George Shultz, a conferit, la Washington, cu ministrul israelian de externe, Yitzhak Shamir, asupra problemelor legate .de retragerea trupelor israeliene din Liban. Aceeași chestiune va fi examinată de secretarul de stat american și cu ministrul libanez de externe, Elie Salem, aflat, de asemenea, într-o vizită la Washington.

LA MOSCOVA a fost semnat, după cum transmit agențiile T.A.S.S. și China Nouă, acordul privind schimburile de plățile intre guvernele R. P. Chineze pe anul ment ce prevede o schimburilor comerciale două țări.
mărfuri și U.R.S.S. și 1983, docu- creștere a dintre cele

UN SEMINAR PRIVIND PRO
BLEMELE INDUSTRIEI PETRO
CHIMICE a țărilor in curs de dezvoltare s-a desfășurat la Viena. Reuniunea a fost organizată sub egida O.P.E.C. și Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) și a dezbătut probleme ale cooperării- țărilor respective în probleme vizind producția de tehnologie petrochimică și dezvoltarea cercetărilor științifice în vederea diminuării dependenței pe plan industrial in curs de dezvoltare față dezvoltate. a țărilor de stateleBruxellescomune, Reuniu- timp de pregăti- șefilor de stat și prevăzută viitoare tot de să in

REUNIUNE C.E.E. La ______s-au deschis, luni, lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale Pieței transmite agenția D.P.A. nea. care se va desfășura două zile, este consacrată rii intîlnirii guvern din C.E.E., aibă loc săptămîna capitala Belgiei.
DIFICULTĂȚILE 

SIDERURGICE JAPONEZE. Administrația oțelăriei din orașul japonez Muroran. insula Hokkaido, a făcut cunoscut că va concedia, în 
INDUSTRIEI

L:

pașnică, prin tratative, pentru promovarea cauzei păcii și ințeleger între popoare.A fost examinat, de asemenea, stadiul aplicării înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel și s-a evidențiat faptul că întîlnirile de la București dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hosni Mubarak au dat un puternic impuls dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare ro- mâno-egiptene, în interesul, și spre binele celor două țări și popoare.A fost -exprimată hotărîrea de a acționa; pentru traducerea în viață, a indicațiilor celor doi șel'i de stat privind extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale și de a identifica noi posibilități și căi de cooperare multilaterală, corespunzător aspirațiilor și interesului celor două popoare prietene.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie, caracteristică raporturilor statornicite între cele două țări, au participat Ion Iosefide. ambasadorul României la Cairo, și Mustafa Saed, ministrul economiei și comerțului exterior al Egiptului.
IN DIFERITE TARI ALE LUMII

Acțiuni și luări de poziție 
in favoarea păcii și dezarmării

OTTAWA. Comitetul municipal 
al orașului canadian Regina, cen
trul administrativ al provinciei 
Saskatchewan, a adoptat o rezoluție 
care proclamă orașul și împrejuri
mile lui drept zonă denuclearizată.

„Respingem rachetele Cruise 
„Canada nu este rampă de lansare 
pentru rachete !“. Cu aceste lozinci 
a fost intimpinat primul ministru 
canadian la sosirea in orașul 
Lethbridge din provincia Alberta. 
Manifestația de protest, la care au 
luat parte partizani al păcii din 
provincie, s-a încheiat cu un miting 
in cadrul căruia manifestanta au 
protestat împotriva experimentării 
pe teritoriul canadian a noilor ra
chete americane.

MADRID. In fața bazei militare 
americane de la Torrejon de Ardos, 
situată la 30 km de capitala spanio
lă, a avut loc o manifestație împo
triva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. Participanta 
s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru ieșirea Spaniei din N.A.T.O.

VIENA. Consiliul austriac al 
luptătorilor pentru, pace a adresat 
guvernului federal apelul de a 
sprijini propunerea ' Suediei vizind 
crearea in Europa centrală a unei 
zone libere de arme nucleare. Con
siliul cere guvernului să acționeze 
pentru a facilita inceperea de ne
gocieri concrete pentru crearea unei 
asemenea zone.

LONDRA. Intr-un discurs rostit 
la. Darlington, liderul Partidului 
Laburist, de opoziție, din Marea 
Britanie, Michael Foot, a subliniat 
că, pe baza unor aprecieri realiste a 
faptelor, laburiștii britanici resping 
aprecierile venite de peste Atlantic

in orașul Hagen 
tinerilor

Sub lozinca „Locuri de muncă In Ioc de rachete !“,
(R.F.G.) a avut loc o mare manifestație a

HAS! W£&$$$ *

GENT1ILE DE PRESA 
nescurt

următoarele luni. 1 600 de muncitori și funcționari. Noile concedieri, apreciază presa niponă, ilustrează depresiunea profundă cu care este confruntată industria siderurgică a Japoniei. Astfel, în prezent, un număr de 26 de furnale nu se află în funcțiune din cauza reducerii puternice a cererii, .atît pe piața internă, cit și pe cea a partenerilor tradiționali occidentali ai Japoniei.
LA MADRID au luat sfîrșlt lucrările „Conferinței de .organizare" a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), de guvernămînt. Au fost examinate și aprobate o serie de norme privind viața’ internă a partidului, între care structura P.S.M.S. și modalitățile de pregătire și desfășurare a congreselor, normele de reprezentare etc.
IN ALEGERILE PENTRU PAR

LAMENTUL LANDULUI VEST- 
GERMAN SCHLESWIG-HOLS
TEIN, desfășurate duminică, Uniunea Creștin Democrată, a cancelarului Helmut Kohl, a întrunit 49 la sută din sufragii, ob- ținînd, astfel, 39 de mandate din totalul de 74. SoCial-democrații, care au obținut 43,7 la sută din voturi, vor ti reprezentați in parlamentul local cu 34 de deputațl. Partidul Liber Democrat, al lui Hans-Die- trich Genscher, și ecologiștii nu au izbutit să ' " de voturi ment. obțină numărul necesar pentru a intra in parla-

INFLAȚIEI în AustriaRATAera. în februarie a.c., cu 4,1 la sută

MOSCOVA

Adunare consacrată aniven 
eroicelor lupte revoluționare 

muncitorimii române 
din ianuarie-lcbruarie 19MOSCOVA 14 — Trimisul . pres, I. Dumitrașcu, transmit' Biblioteca de istorie a R.S.F.S. Moscova a. fost organizată o re consacrată aniversării a 50 de la' eroicele lupte revoluționa muncitorimii române din iaru februarie 1933.în cuvîntările rostite cu prilej, ,A. V. Antosiak, membr„o, conducerii centrale a Asociație, A prietenie sovieto-române, și N. St * îiea, consilier al Ambasadei Români în U.R.S.S., au evocat glorioase, tradiții de luptă ale clasei muncitoa re din țara noastră, condusă de part dul comunist, subliniind, totodat realizările obținute de oamenii mur cii din România socialistă in toat domeniile de activitate, in edificare societății socialiste multilateral volta te.S-a evidențiat, de asemenea, , luția ascendentă a relațiilor de ' ,tenie și colaborare româno-sbvie’,

privind justificarea programului de 
înarmare nucleară a S.U.A. — in
formează agenția Rentei Arătind 
că Administrația S.U.A. preconi
zează o „reinarmare nucleară la un 
nivel fără precedent in istoria 
cursei atomice", liderul laburist s-a > 
pronunțat pentru un guvern bri- - 
tanic „care să joace un rol de frun
te" in eforturile de oprire a proli
ferării armamentelor, in special în 
domeniul nuclear.

WASHINGTON. „Guvernul ami 
rican trebuie să aloce fonduri pen 
tru invățămint și nu pentru inar 
mare", a declarat recent Haroh 
Washington, unul din reprezentant’ 
de frunte ai Partidului democrat

OSLO. Luînd cuvintul la închidt 
rea lucrărilor celui de-al 38-lei 
congres al Uniunii Tineretulu 
Muncitoresc din Norvegia, pre
ședintele organizației, E. Knudsen, 
a subliniat necesitatea ca guverne 
le țărilor scandinave să ia măsuri 
concrete pentru transpunerea, iu 
viață a ideii creării unei zone denu- 
clearizate in nordul Europei. El a 
relevat că aceasta ar contribui în 
mare măsură la diminuarea perico
lului unui război nuclear și ar co
respunde intereselor securității po
poarelor din nordul continentului.

CANBERRA. In Australia se des
fășoară ample pregătiri in vedere? 
marcării, la 27 martie, a zilei d c’ 
luptă pentru dezarmarea nucleari . ci in întreaga țară vor avea Io 
mitinguri și demonstrații in apăra 
rea păcii. Au fost organizate confe-' 
rințe, simpozioane, expoziții, la 
care sint prezentate efectele nocive 
ale cursei înarmărilor, in special 
nucleare, creșterea pericolului unei 
catastrofe nucleare.

mai mare decît în luna corespunz' toare a anului 1982, menționer datele oficiale publicate la Vier
INCIDENTE IN „LIBER’ 

CITY". In cartierul „Liberty Ln al locuitorilor de culoare din >ra- șul Miami au avut loc dumihi. " seara grave incidente între cii: : sute de tineri negri și forțele lițienesti — relatează age’-‘î.e U.P.I. și France Presse. Incid; iele s-au produs in momentul în caia politia a încercat să disperseze o i serbare in aer liber a tinerilot d< culoare, procedind la arestarea i 17 persoane. Presa americană reia- 1 tează că este vorba de a doua serie de incidente rasiale care se produc la „Liberty City" în răstimp de trei luni.
POPULAȚIA GROENLANDEI - tost, la 1 ianuarie 1983, de 51 9(' locuitori, s-a anunțat oficial, anul 1982, populația acestei L a crescut cu 468 de persoane.
PESTE 100 DE PERSOANE suspectate a fi criminali de război naziști sint în curs de investigare în Canada, în vederea extrădăr i lor în R.F.G. sau Olanda, a de arat procurorul șef canadian, Robert Kaplan. Agenția Associated Press, care transmite știrea, menționează că estimările privind numărul criminalilor de război naziști, aflați în Canada, variază, dar date de proveniență vest-germană ar indic existența în această țară a apr mativ 1 000 de criminali de r Jv'
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