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Înfăptuirea noii revoluții agrare presupune atît un nivel ridicat de
pregătire științifică și profesională, cit și o înaltă conștiință socialistă,
revoluționară a tuturor celor ce lucrează în acest domeniu, a întregii
țărănimi. Iată de ce este necesar ca organele și organizațiile de partid
județene, precum și cele de la sate să pună un accent mult mai mare pe
intensificarea activității politico-educative în rîndul țărănimii, al tuturor
oamenilor muncii din agricultură,
NICOLAE CEAUȘESCU
în această lună se încheie anul de
studiu în invățămîntul politico-ideo
logic de partid, U.T.C., sindicat șl
O.D.U.S. la sate,, moment important
în viata lucrătorilor ogoarelor, în
munca organelor și organizațiilor de
partid, de masă și obștești pentru
perfectionarea pregătirii politice a
locuitorilor satelor. însemnătatea
deosebită a celor două convorbiri re
capitulative cu care se încheie ac
tualul an de invățămînt politicoideologic decurge din înseși obiecti
vele majore care catalizează în acest
moment energiile și priceperea lu
crătorilor ogoarelor : realizarea unor
producții agricole record in 1984, în
făptuirea exemplară a prevederilor
programelor privind asigurarea unor
producții sigure și stabile și, respec
tiv, creșterea producțiilor agricole in
gospodăriile populației.
în acest context se cuvine subli
niat faptul că toți cei care lucrează
în agricultură au în opera, în con
cepția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la dezvoltarea social-economică a țării, ample șl mobiliza
toare programe de acțiune, îndru
mare limpezi pentru activitatea pre
zentă și viitoare. In cadrul acestei
opere un loc distinct revine concep
ției privind rolul și locul esențial al
agriculturii in economia națională în
actuala etapă și in perspectivă, ce
rința înfăptuirii noii revoluții agra
ră. „Trebuie să realizăm — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu — o
creștere puternică a producției agricole, o nouă calitate a muncii și a

vieții, astfel incit agricultura să aibă
un rol tot mai important în econo
mia națională, să asigure pe deplin
necesitățile de consum de produse
agroalimentare și alte produse nece
sare industriei și să sporească con
tribuția sa la creșterea venitului na
țional, a bogăției naționale — baza
dezvoltării generale a societății so
cialiste românești". Convorbirile re-

dezvoltarea continuă a agriculturii
noastre socialiste — condiție hotăritoare a progresului social-economic
< al patriei. Convorbirile recapitulati
ve trebuie să asigure, de asemenea,
însușirea temeinică a bogăției de
idei, a orientărilor și indicațiilor de
mare valoare principială și practică
cuprinse in cuvintările rostite de
secretarul general al partidului nos-

Convorbirile recapitulative - moment
de deosebită importanță
în învățămîntul politico-ideologic Ia sate
capitulative constituie astfel un
binevenit prilej de aprofundare a
politicii agrare a partidului, a
obiectivelor noii revoluții agrare
— realizarea unor producții vege
tale și animale superioare, va
lorificarea deplină a întregii supra
fețe agricole și creșterea poten
țialului productiv al pămintului,
folosirea judicioasă, cu înalt randa
ment a bazei tehnico-materiale de
care dispune agricultura noastră, a
forței de muncă și a specialiștilor,
obținerea unei înalte eficiente eco
nomice — a sarcinilor ce revin co-'
muniștilor, tuturor lucrătorilor din
agricultură de a acționa cu întreaga
lor energie și pricepere pentru în
făptuirea acestor obiective, pentru

tru la consfătuirile de lucru din de
cembrie 1983 și ianuarie 1984, cu
noașterea aprofundată a prevederi
lor programelor amintite, înțelegerea
rațiunilor și însemnătății realizării
acestor programe pentru asigurarea
unei dezvoltări dinamice, armonioa
se a economici naționale, pentru spo
rirea aportului agriculturii la creș
terea venitului național, a bunăstării
generale a societății.
Menite așadar să contribuie îa
adincirea cunoașterii politicii agrare
a (partidului și statului- nostru, . a
.fundamentelor și orientărilor sale
principiale, convorbirile recapitulati
ve trebuie să evidențieze cu deose
bire căile și modalitățile concrete
prin care acestea pot fi transpuse

exemplar în practică în activitatea
fiecărei unități agricole, a fiecărui
om al muncii din agricultură, în*
cepind chiar cu campania agricolă
din primăvara acestui an. Dezbate
rile finale în învățămîntul politi
co-ideologic au rostul de a determi
na o analiză exigentă — în lumina
înaltelor cerințe formulate in docu
mentele de partid, a marilor posibi
lități de care dispune agricultura
noastră — a rezultatelor obținute in
acest domeniu de fiecare unitate eco
nomică sau teritorial-administrativă,
de a investiga și identifica noi re
surse de creștere a producțiilor agri
cole in condițiile unei eficiente eco
nomice superioare. Din această per
spectivă — a unei sporite - exigențe
și autoexigențe, a unui sever spirit
critic și autocritic — convorbirile re
capitulative trebuie să abordeze sar
cinile concrete ce revin organelor și
organizațiilor de partid de la sate
privind ipobilizarea oamenilor la
efectuarea în condiții optime a tu
turor lucrărilor agricole, Ia acțiunile
de conservare, ameliorare și folosire
deplină a pămintului, de creștere
prin ample lucrări de îmbunătățiri
funciare. — irigații, desecări, comba
terea eroziunii — a potențialului
productiv al pămintului ; vor trebui
dezbătute într-un spirit de înaltă
responsabilitate căile și posibilitățile
creșterii producției, de cereale, ale
sporirii efectivelor de animale, ale
ridicării substanțiale a producțiilor
animaliere, atît in unitățile agricole

(Continuare în pag. a III-a)
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SPO
„Scînteia
în legătură
directă
cu bazinele
carbonifere
ale tării
In toate sectoarele de activitate,
dar îndeosebi in industria extrac
tivă a cărbunelui — care asigură
una din principalele resurse de energie primară a țării — realizarea
exemplară a planului la producția
fizică reprezintă o sarcină priorita
ră, de cea mai mare importanță
pentru înfăptuirea obiectivelor eco
nomice ale acestui an și întregului
cincinal. în acest sens, așa cum
arăta secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. consacrată analizării acti
vității in industrie și investiții, de
pășirea planului se poate face ne
limitat la sursele primare de ener
gie, materii prime și materiale. Avînd in vedere măsurile luate în
ultimul timp pentru perfecționarea
activității in minerit, pentru dota
rea cu utilaje și instalații moderne,
de mare randament, se poate afir
ma că există toate condițiile nece
sare pentru creșterea producției de
cărbune, pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan. Hotărîtoare sint
acum acțiunile practice întreprinse
pentru organizarea ci? mai bună a
muncii și folosirea cu indici supe
riori a mijloacelor tehnice din
dotare.
Este adevărat, în luna februarie
ți in prima decadă a lunii martie
au căzut precipitații abundente in
toate zonele țării, ceea ce a creat
greutăți in desfășurarea producției,
îndeosebi în microcarierele și ca
rierele de extracție la suprafață a
lignitului. In aceste condiții, așa
cum rezultă din datele furnizate de
Ministerul Minelor, la marile com
binate miniere Motru și Rovinari,
precum și în alte unități care
au cariere de extracție la suprafață
a cărbunelui, pină la data de 10
martie s-au acumu’at mari restan
te la producția de cărbune. Nerealizarea planului nu a fost cauzată
însă numai de condițiile atmosfe
rice nefavorabile, ci și de deficien
țele existente in organizarea mun
cii, de frecventele defecțiuni meca
nice și electrice apărute în func
ționarea unor linii tehnologice, de

La C.A.P. Mihăilești, județul Buzău, au fost insămințate primele suprafețe

atenție deosebită însămînțării plantelor de nutreț!
Sporirea producției zootehnice —
cesară răsăririi și dezvoltării plante
tativ la semănatul plantelor de nu
sarcină de mare răspundere de care
lor furajere. De asemenea, unitățile
treț, este imperios necesar ca la adepinde buna aprovizionare a popu
agricole dispun de cantități mai mari
ceste lucrări să fie repartizați cei mai
lației cu produse de origine anima
de semințe din soiuri superioare, au
experimentați mecanizatori, care să
lieră și, satisfacerea altor cerințe ale
fost administrate, pe terenurile des-,
lucreze sub supravegherea directă a
economiei naționale — este ’ hotărită
tinate bazei furajere, cantități spo
specialistului agricol.' Trebuie arătat
în cel mai înalt grad de asigurarea
rite de îngrășăminte organice și chi
că, deși semănatul plantelor din pri
unor cantități îndestulătoare de fu
mice. Important este ca acum să se
ma urgență a început, unele unități
raje și de cea mal bună calitate. La
treacă din plin la insămințarea plan
agricole nu au intrat încă în posesia
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
telor furajere cultivate și să se exe
semințelor, îndeosebi a .celor de triP.C.R. din decembrie anul trecut, to
cute Cu răspundere lucrările de în
foliene. In județele Timiș, Botoșani
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
treținere pe pajiștile naturale.
și altele, zeci de tone de semințe de
niat pe larg necesitatea ca organele
între prioritățile acestor zile se în
trifoi și lucernă se mai află in sta
de specialitate să se ocupe cu serio
scrie insămințarea celor peste 500 000
zitate de asigurarea bazei furajere.
țiile de decuscutare, unde au fost a„Se impun măsuri pentru a mări in
hectare cu lucernă, trifoi, sfeclă fu
duse tirziu de către cei ce le-au pro
continuare supra
dus și au nevoie
fața de lucerna
de sămință de ca
și trifoi prin înlitate. Or, este
sămințarea a cel
cunoscut că aces
PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE:
puțin 300 000 de
te culturi trebuie
hectare din pășuni
insămințate
în
cu lucernă și tri
timp foar
® Specialiștii au datoria să verifice perma tr-un
foi — arăta secre
te scurt, imediat
tarul general al
nent starea terenului pentru a începe imediat după desprimăpartidului. Aceas
vărare, pentru a
semănatul
ta nu înseamnă
se asigura răsă
o diminuare, ci,
rirea normală și
dimpotrivă, o dez
® Cu participarea locuitorilor de Ia sate să dezvoltarea
vigu
voltare puternică
a plantelor.
se treacă Ia efectuarea lucrărilor de îmbunătă roasă
a bazei furajere.
Este adevărat că
Deci, este nece
unele unități ațire a pajiștilor și pășunilor
sar să asigurăm o
gricole au trimis
bază bună de
cu intîrziere se
furaje vegetale,
mințele respecti
proteice, pe calea lucernei și irifoinrajeră, borceag și alte plante de nu
ve Ia decuscutare. Dar acum, prin
lui. Va trebui să studiem posibilita
treț — culturi din prima urgență —
funcționarea neîntreruptă, zi și noantea să ajungem Ia 900 OțțO——.1 milion .lucrare. ce trebuie încheiată înainte
te, a instalațiilor respective și orga
de hectare de trifoi și lucernă. In
de a se trece la semănatul florii-soanizarea temeinică'' a transportului,
plus, să asigurăm îmbunătățirea pă
relui și al culturilor din epoca a doua.
toate cantitățile de semințe să ajun
șunilor și fînețelor și prin unele suImportant este ca in toate unitățile
gă in unitățile agricole astfel incit
prainsămințări cu anumite legumi
agricole să fie luate măsuri de ordin
să se treacă din plin și cu toate for
noase care să îmbunătățească conți
tehnic și organizatoric pentru ca să
țele la semănat.
nutul pășunilor și fînețelor. Deci, să
se asigure ritmul prevăzut la pregăti
Asigurarea bazei furajere depinde
rezolvăm problema proteinelor pe
rea terenului și Ia insămințarea fiecă
în mare măsură de executarea între
această cale".
rei culturi furajere, să se aplice cu
gului complex de măsuri menite să
maximă exigență normele de calitate.
în această perioadă, cind se pun
asigure îmbunătățirea radicală a ca
Pornind de la faptul că lucrările pre
bazele viitoarei producții, de furaje —
lității pășunilor și fînețelor naturale.
după cum se știe, plantele furajere se
gătitoare referitoare la amplasarea
Pentru îndeplinirea sarcinii trasate
însămînțează în prima urgență — or
culturilor, asigurarea semințelor, re
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia
ganele și organizațiile de partid, di
pararea tractoarelor și mașinilor aConsfătuirea de lucru de Ia C.C. al
recțiile agricole, consiliile agroindus
P.C.R. din luna decembrie 1983, tot
gricole sint încheiate, acum se impu
triale și conducerile unităților agri
acum este necesar să se intervină
ne reverificarea. funcționalității uti
cole au datoria să acționeze cu hotă
hotărit pentru a fi puse în valoare
lajelor in raport cu specificul fiecă
rîre și răspundere pentru îndeplini
cele 4,5 milioane de hectare de
rei plante de nutreț. Ne referim la
rea sarcinii trasate de conducerea
pășuni și finețe naturale. In acest
partidului de a se rezolva problema
adaptarea și reglarea corectă a fiecă
an, potrivit datelor furnizate de
asigurării bazei furajere. Trebuie arei semănători pentru asigurarea
Ministerul Agriculturii, urmează să
rătat că există condiții ca în acest an
densității optime și adincimii de se
fie insămințate și suprainsămințate
100 000 hectare de pajiști. De
să fie obținute recolte superioare la
mănat. Sint cerințe de evidentă în
asemenea, se prevede fertilizarea
plantele furajere cultivate, precum și
semnătate dacă avem în vedere că
unei suprafețe de 2,2 milioane de
cantități sporite de masă verde și fin
ce.le mai mari suprafețe se insăminhectare de pajiști, in mod eșalonat,
pe pășuni și finețe naturale. Preci
țează cu semințe mici, la care adinpe întreaga perioadă de pășunat. Im
pitațiile căzute în timpul iernii, pre
cimea de semănat nu trebuie să de
portant este ca în aceste zile, con
cum și în primele zile ale- lunii mar
pășească dol-trei centimetri. Pentru
comitent cu anlicarea ingrășămintetie au umezit solul pe o adîncime
a avea certitudinea aplicării riguroa
apreciabilă, asigurind astfel apa ne
se a tuturor normelor de ordin cali
(Uontinuare în pag. a Ii-a)
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Intr-unui din abatajele întreprinderii miniere Petrila : se repartizează sarcinile înaintea începerii schimbului
de lucru

folosirea cu indici necorespunză
tori a utilajelor in carierele de ex
tracție la suprafață a lignitului și
in subteran. Este inadmisibil ca
dotarea modernă din unitățile mi
niere, pentru care s-au cheltuit
uriașe fonduri materiale și bănești,
să nu fie folosită cu randamentele
prevăzute. Trebuie ca neintirziat,
pornind de la neajunsurile mani
festate, specialiștii, conducerile
unităților miniere să asigure o pu
ternică mobilizare a tuturor forțe
lor pentru realizarea integrală și
chiar depășirea prevederilor pe
luna martie, astfel ca in luna apri
lie să fie recuperate toate restan
țele.
Concomitent, o atenție deosebită
trebuie acordată îmbunătățirii ca
lității cărbunelui livrat termocen
tralelor. Fără cărbune de calitate
este de neconceput funcționarea la
întreaga capacitate, cu indici supe
riori a termocentralelor. îndeosebi
în această perioadă, cind termo
centralele trebuie să fie aprovizio
nate ritmic cu cantitățile de căr
bune stabilite și la nivelul calita
tiv prevăzut, se impune un efort
mai mare in toate unitățile minie
re pentru organizarea ireproșabilă
a muncii, pentru întărirea asisten
ței tehnice, pentru asigurarea pie
selor de schimb, astfel incit nivelul

producției zilnice să crească simți
tor. Capacitatea de mobilizare a
colectivelor de oameni ai muncii, a
specialiștilor și cadrelor de condu
cere trebuie să se manifeste toc
mai în aceste condiții de lucru mai
dificile.
Subliniem această cerință Tntrucît
stocurile de cărbune existente in
depozitele termocentralelor s-au
redus la mai puțin de jumătate din
prevederi. Termocentrala Rovinari,
de pildă, trebuia să aibă in stoc
un milion tone de cărbune, dar re
zervele din depozit au scăzut la
circa 420 mii tone. La termocentra
la Turceni, stocul de cărbune este
la ora actuală de 440 mii tone, față
de 900 mii tone cit s-a prevăzut.
Situația este și mai dificilă la ter
mocentrala Ișalnița, unde sint în
stoc numai 150 mii tone de cărbu
ne, in comparație cu stocul normal
de 950 mii tone. Practic, la' Ișalnița,

stocul de cărbune asigură funcțio
narea termocentralei numai pe o
perioadă de 5 zile. Desigur, termo
centralele sint aprovizionate zilnic
cu cărbune. Numai că, începind
din luna februarie, zilnic se livrea
ză -mai puțin cărbune decit consu
mă termocentralele. în consecință,
in ultima perioadă, stocurile din
depozitele termocentralelor s-au
diminuat zilnic cu circa 10—15 mii
tone cărbune.
Deviza minerească „Țării, cit
mai mult cărbune !“ este acum mai
actuală ca oricind. Și fără îndoială
că minerii, toți oamenii muncii din
acest sector de activitate vor munci
cu abnegație și hotărîre, în fiecare
abataj și carieră de extracție, pen
tru sporirea cit mai substanțială a
producției de cărbune, spre a-și
aduce din plin contribuția ia dez
voltarea bazei energetice a țării.

Referitor la acțiunile ce se întreprind în acest
sens, publicăm astăzi, în pagina a ll-a, în continuarea anchetelor „Scînteii"u consacrate realizării
producției de cărbune, răspunsurile primite de la di
rectorii generali ai COMBINATELOR MINIERE MO
TRU și PLOIEȘTI
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Era un sat oarecare între tori, îi liniștise pe guralivi ceva extrem de migălos,
satele „dinspre munte" ale și, mai ales, le redase coo dar merită. Un kilogram de
Bihorului. Prin nimic nu peratorilor încrederea in semințe din astea se-vinde
izbutise vreodată să-și facă cooperativă și in munca cu mii de lei. Nici nu se
numele cunoscut dincolo
___ 1. ....
„...........
lor. .....
Dar........
aveam
încă.........
multe„ produc în țară decit in cide satele din jur. Pentru de rezolvat. Mai importan- teva centre specializate.
că, spre deosebire de al-,
al- te erau două. întiij că prin Dar puteți încerca ; dacă
tele, se pomenise pe. un . extinderea mecanizării în reușiți, ați dat lovitura 1“
pămint sărac. Cind, azi, cimp ne răminea multă Mi-a intrat în cap chestia
Florea Bocșa, președintele forță de muncă neocupată asta și am început să mă
cooperativei agricole de în anumite intervale. Iar interesez de tehnica res
producție Călacea, rostește oamenii cereau de lucru. pectivă. în cooperativă nu
cifrele fertilității solurilor Al doilea, că aveam o mare aveam inginer agronom,
de aici — („pămintul nostru-i cu aciditate mare,
pămint slab") trebuie să
deslușești in glasul Iui o
notă de mindrie, să te gin- 0 experiență, înîr-un sat bihorean, de
dești adică și la ceea ce nu
spune, anume că ceea ce monstrează că recoltele mari sînt pe
au dobindit ei de la . acest deplin realizabile prin muncă stăruitoare
pămint . e cu atît mai mult
și bună gospodărire a pămintului
de laudă, cu cit pămintul e
mai sărac, Cind, la începu
turi, cooperativa a mers
multă vreme anevoie, ni
meni nu se gihdea să Ie nevoie de venituri. Așa că iar eu nici măcar tehnician
facă din asta vreo -vină oa ne trebuia ceva,. ceva anu
eram. Dar aveam am
menilor de aici : „vinovat" me, care să le împace pe nu
Am stat pe capul ce
era pămintul. Acum,’ in amindouă. Dar ce? Dă biție.
lor de. la trustul horticol și
fața evidentului progres, e- deam din colț in colț și nu mi-au
dat tot felul de în
cdnomic al cooperativei, de venea nici o idee. Am zis drumări. Apoi i-am scris
acea stare a pămintului nu la un moment dat să ne feciorului meu, pe atunci
prea se mai vorbește, se apucăm de cultivarea legu student
la
agronomie,
spune doar „La Călacea să melor, deși nu aveam nici să-mi trimită niște cărți.
.mergi ca să vezi cum se un fel de experiență ; la Toată iarna am stat și-am >
gospodărește o coopera Câlăcea, dintotdeauna, le Studiat ca un școlar silitor,
tivă".
gumele se cumpărau din cu creionul și cu caietul in
Iată un episod care ex altă parte. M-am dus la mină.
Spre
primăvară
plică multe lucruri in le județ să mă sfătuiesc cu ne-am apucat de lucru. Agătură cu transformările cei deda direcția agricolă. bia mai tirziu mi-am dat
petrecute aici :
Mi-au zis că putem încerca, seama ce mare curaj am a—, Prin multe situații dar că nu prea avem con vut. Dar am lucrat cu car
grele am trecut de cind, in diții, că se cer făcute mai tea în mină. La un moment
1966, am fost ales președin intii unele lucrări de in dat, cind tocmai lucram pe
te — istorisește Florea vestiții pentru irigații... cimpul respectiv, ne-am
Bocșa. Multe aveau să se
limpezească pentru că noul „Uite — mi-a zis cineva de trezit cu un inspector de la
consiliu de conducere „a- acolo — dacă zici că aveți minister, un specialist mai
pucase taurul de coarne" forță de muncă suficientă în vîrstă. Venise să con
și-i pusese la treabă pe de- ați putea încerca să produ troleze cum . lucrăm noi
^lăsători, ii lecuise pe profi- ceți sămință de roșii. E pentru sămință de roșii,

pentru că producția asta e
dirijată pe țară. A venit
direct in cimp. „Unde-i
președintele ?“
„Acela 1"
i-a arătat careva. Lucram
și eu cot Ia cot cu femeile,
eram desculț și aveam o
pălărie mare de paie pe
cap. „Acela ?“ s-a mirat omul. Am dat mina cu el
și-am văzut cit era de de
zamăgit. „Arată-mi — zice
— terenul unde ai ampla
sat cultura pentru semințe
de roșii !“ L-am urcat pe
deal și, cind a văzut podzolul nostru, a tras, printre
dinți, o înjurătură la adre
sa celor care m-au îndru
mat să mă ocup de o pro
ducție ca asta. Apoi, către
mine, cu năduf : „Ce te-ai
apucat, măi omule, de o
treabă ca asta ? Știi dum
neata cum se face, ai dum
neata habar cit dichis se
cere și cite complicații
sint ?“ „Așa, o țîră, mai
am, am citit..." A ris' și a
fluierat a pagubă. I-am arătat apoi in amănunt lu
crarea, i-am spus tot ce am
făcut, cit-gunoi de grajd
am pus, cum l-am pregătit,
ce am de gind să fac mai
departe. Mai încolo a vă
zut altă lucrare. „Acolo ce
faci ?“. „Păi niște ardei
pentru boia". „Și la asta
te-ai băgat ? Zău că ești
intr-o ureche !“ L-a privit,
a cercetat, a tot murmurat
ceva și pe urmă a zis zimbind : „Dumneata ești ță
ran ?“ „D-apăi ce-oi fi ?
Sint de aici, din pămintul
ăsta". „Cu școala cum
stai ?“ „Păi acuma mă a-

Mihaî CARANFIL
(Continuare in pag. a III-aJ ,
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Sarcini economice prioritare subliniate de tovarâșul NicoIaeCeaușescu

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLINEI

FOLOSIREA CU INDICI SUPERIORI A UTILAJELOR

— preocupare de zi cu zi a comuniștilor,

-condiție esențială pentru realizarea planului

a întregului colectiv

s.

Rezultatele obținute în perioada necesar în subteran la minele Motru trebuie realizate pe seama noilor ca
care a trecut din acest an sînt dife și Jilț ; încheierea acțiunii de de pacități cu termen de punere în func
rite de la o lună la alta. în luna ia montare a complexelor mai vechi și țiune in acest an. Avind în vedere
deja apărute, solicităm
nuarie, planul de producție a fost a secțiilor rămase în subteran, re- restanțele
depășit cu 7 400 tone lignit. Apoi, în condiționarea și valorificarea aces întreprinderilor industriale să impul
luna februarie, nivelul producțiilor tora ; creșterea indicilor intensivi și sioneze ritmul de livrare a utilaje
zilnice a scăzut și, in consecință, în extensivi de folosire a utilajelor ; lor, in special pentru liniile tehno
prezent pe ansamblul combinatului generalizarea folosirii plugurilor la logice din cariere, astfel îneît mon
s-a acumulat o restanță însemnată de combinele de abataj, a armăturilor tajul să se poată realiza ritmic, la
cărbune. Rămineri mari în urmă ale circulare și intersecțiilor mecaniza termenele stabilite.
Desigur, nu așteptăm ca asemenea
producției se înregistrează în cariere te, astfel îneît în fiecare abataj să
și microcariere, unde activitatea a se realizeze o viteză medie lunară probleme să se rezolve de la sine și,
fost mult îngreunată din cauza evo de înaintare de 100 metri liniari ; re cu sprijinul ministerului, am inițiat
un dialog mai
luției condițiilor
susținut și efi
atmosferice : pre
cient cu furnizo
cipitații abunden
rii de utilaje. Ate și temperaturi
LA COMBINATUL MINIER MOTRU
ceste preocupări
scăzute. Am înle conjugăm cu o
tîmpinat greutăți
serie de acțiuni
din cauza ritmu
lui lent in care s-a preluat cărbunele ducerea în medie cu două zile a tehnico-organizatorice șl politicode către termocentralele Ișalnița și timpului de montare a complexelor educative pentru întărirea ordinii
Turceni, fapt pentru care uneori am în subteran ; respectarea cu strictețe și disciplinei, mai buna întreți
fost nevoiți să diminuăm nivelul a graficelor de montaj la utilajele nere și folosire a complexelor me
producției, cu deosebire la cariera aflate in lucru în carierele Roșiuța, canizate, accelerarea lucrărilor de
Lupoaia și mina Leurda, unde depo- Jilț Sud și Lupoaia. Prin înfăptuirea pregătire și deschidere, în vederea
perseverentă a acestor măsuri, pro realizării în cel mai scurt timp a
zitele-tampon sint pline.
Nivelul scăzut al extracției .se da ductivitatea muncii va crește cu unei producții zilnice de 50 000 tone
torează însă, în bună măsură, și de circa 20 la sută, ceea ce va asigura cărbune, ceea ce ne va permite să
ficiențelor manifestate în munca de îndeplinirea planului de producție pe intrăm în ritmul de extracție plani
ficat și să recuperăm o parte din
conducere și organizare a locurilor acest an.
de muncă, în pregătirea fronturilor
întrucît în ultima vreme în subte restanțe.
de lucru, in realizarea lucrărilor de ran s-a extins exploatarea cărbune
deschidere și pregătire, toate aces lui în felia a doua, iar ponderea ex
Ing. Marin ȘTEFANACHE
tea pe fondul unei ordini și discipli tracției în cariere este în creștere —
director general
ne nu tocmai ferme în unele mine ajungînd în acest an la jumătate
al Combinatului minier Motru
și cariere. Dacă, într-adevăr, în din plan — au apărut și o serie de
microcariere nu s-a putut , lucra pe probleme noi, mai complexe, care
rioade întregi din cauza condițiilor necesită îmbunătățirea continuă a
atmosferice nefavorabile, nerealiza- tehnologiilor de lucru, un sprijin mai
rea producției planificate în subteran operativ din partea proiectanților,
la întreprinderea minieră Motru cu constructorilor, a furnizorilor de uti
peste 20 000 tone lignit nu se justi laje și tehnică minieră. Iată, de pil
dă, pe galeriile de transport și in
fică în nici un fel.
Evident, nu ne împăcăm însă cu unele abataje, datorită presiunilor
această situație. în acest an, combi excesive, apar obturări sau defor
natul nostru trebuie să livreze eco mări ale secțiilor. Față de condițiile
nomiei naționale 20 milioane tone actuale, se impune ca Institutul de
cărbune energetic. Dispunem de un cercetări și proiectări din Craiova să
volum mare de fonduri fixe, de o găsească tehnologii noi de extracție,
puternică dotare tehnică, investițiile adecvate cîmpurilor miniere situate
efectuate însumînd aproape o jumă sub nivelul hidrostatic, cit și tehno
tate milion de lei pentru fiecare loc logii pentru exploatarea cărbunelui
de muncă. în spiritul ‘ indicațiilor în straturi subțiri. în același timp,
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne confruntăm cu lipsa pieselor de
la Consfătuirea de lucru de Ia C.C. schimb, îndeosebi cabluri electrice
al P.C.R. consacrată analizării acti pentru combine, cabluri pentru exca
vității în industrie și investiții, sîn- vatoarele și benzile transportoare din
tem hotăriți să cultivăm în rindul cariere, benzi de cauciuc tip minier,
tuturor oamenilor muncii o atitudine bolțari de mină, agrafe ș.a., din care
mai responsabilă în producție, să unitățile furnizoare ne-au livrat can
sporim grija față de utilaje, să îm tități mici față de contracte, iar une
bunătățim tehnologiile de lucru și să ori deloc. Am dori în acest sens ca
sporim extracția de cărbune. Astfel, piesele de schimb livrate să aibă
în recenta adunare generală a oame prevăzut și un termen de funcțio
nilor muncii s-a stabilit un program nare în garanție, ceea ce ar spori
complex de măsuri, care, între alte răspunderea producătorului față de
le, vizează : mărirea liniei de front fiabilitatea lor. Conform prevederilor
și asigurarea numărului de posturi de plan, 3,4 milioane tone cărbune
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Punînd un accent deosebit pe me
canizarea lucrărilor în subteran, în
tărind ordinea și disciplina la fiecare
loc de muncă, debutul productiv al
anului 1984 a fost bun, unitățile din
cadrul combinatului reușind ca, în
luna ianuarie, să realizeze integral
planul de producție. Mina Filipeștii
de Pădure a extras suplimentar în
prima lună a anului 2 100 tone căr
bune net de bună calitate. A venit
însă luna februarie cu un timp mal
aspru, cu lapoviță și zăpadă. Con
dițiile atmosferice, temperaturile scă
zute au Influențat negativ nivelul
producției de cărbune, îndeosebi în
cariere și microcariere, deși s-au luat
măsuri organizatorice suplimentare.
Acum se vede insă că aceste măsuri
nu au fost suficiente. Așa se face că,
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului, pe combinat s-a acu
mulat o restanță de 3 200 tone căr
bune. Cele mai mari restanțe le au
exploatările de la Cîmpulung, Șotînga și Căpeni. Analizînd mai în
amănunt rezultatele obținute se ob
servă că restanțele cele mai mari se
localizează în cariere și microcariere,
în timp ce minerii din subteran au
căutat pe cît posibil să recupereze
din nerealizările exploatărilor la su
prafață.
Totuși, o recentă analiză făcută în
cadrul combinatului a evidențiat că
rezervele de creștere a productivi
tății muncii in abatajele din subte
ran nu sint nici pe departe epuizate.
Prin folosirea mai bună a timpului
dc lucru și a utilajelor, producțiile

de cărbune pot crește substanțial și
s-au luat o serie de măsuri în acest
sens. Totodată, a fost analizată la
fața locului și activitatea din ca
rierele de exploatare a cărbunelui
la suprafață de la Cîmpulung, Că
peni, Filipeștii de Pădure. în urma
analizelor întreprinse, fluxurile de
producție au fost revizuite și rezul
tatele s-au mai îmbunătățit. în pre

LA COMBINATUL MINIER PLOIEȘTI
zent, toți specialiștii din cadrul com
binatului se află in unitățile carbo
nifere, căutînd, în continuare, îm
preună cu inginerii și maiștrii din
producție, noi soluții pentru spori
rea ritmului de extracție a cărbu
nelui. Avem convingerea că prin efortul conjugat al minerilor și spe
cialiștilor planul de producție pe pri
mul trimestru va fi îndeplinit.
Ne confruntăm însă cu o serie de
probleme a căror rezolvare nu de
pinde numai de noi. Prima și cea
mai grea esțe transportul zilnic pe
căile ferate al cărbunelui extras. în
țelegem că C.F.R.-ul are necazurile
lui ; la fel și beneficiarul, termocen
trala de la Doicești. Dar zilnic sîntem puși în fața unor situații limită.
Nu mai putem transporta cărbunele.
Iată situația la zi : avem în stoc in
unitățile noastre peste 400 000 tone
cărbune, depozitat pe sol, supus de
gradării. Din această cantitate,

mii de

Ca urmare a precipitațiilor abun
dente, în unele zone ale județului
Dolj — Calafat, Craiova, Cetate,
Goicea, Plenița și Filiași — apa băl
tește pe mart suprafețe însămințate
și pe ogoarele de toamnă. Secreta
riatul comitetului județean de partid
a luat măsura ca, sub directa coor
donare a membrilor biroului comi
tetului județean de partid, care au
fost repartizați pe puncte de lucru,
să se desfășoare acțiuni energice in
vederea înlăturării apei de pe tere
nurile agricole. Ca urmare, in uni
tățile agricole din consiliile unice
agroindustriale Robănești, Predești,
Scaiești, Poiana Mare, Moțăței, Bîrca, Dăbuleni și Amărăști, care au
suprafețe mai mari unde s-au for
mat bălți, echipe speciale lucrează
continuu pentru eliminarea excesu
lui de apă „Cea mai la îndemînă
soluțiș la' care am apelat este să
parea șanțurilor pentru scurgerea
apei — ne spunea ing. Constantin
Bulugiu, directorul direcției agricole
județene. La o asemenea acțiune,
care a căpătat un caracter de masă,
au participat duminică, 11 martie,
aproape 50 000 de cooperatori, meca
nizatori, elevi și specialiști. Conco-

TELEORMAN:

Excesul

înlăturat de pe
în numeroase unități agricole din
județul Teleorman, îndeosebi în
consiliile agroindustriale Purani, Tătărăștii de Jos, Drăgănești Vlașca,
Videle, Blejești, Siliștea, Orbească și
Furculești, suprafețe însemnate sint
afectate de excesul de apă. Ca ur
mare a măsurilor luate de biroul co
mitetului județean de partid, în ul
timele zile, inclusiv duminică, mii de
locuitori ai satelor teleormănene au
fost mobilizați la evacuarea apei de
pe ogoarele unde se află în exces,
în unitățile din consiliul agroindus
trial Orbească, în diferite puncte de
lucru, atît pe sole semănate cu griu
și orz, cit și pe ogoare ce urmează
a fi în curind pregătite și însămînțate, sute de cooperatori decolma-

oameni în

umiditate

întinse

director general
al Combinatului minier Ploiești

ffEB DE PE Mii $1 OGOARE
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mitent, sînt folosite 380 motopompe,
care funcționează continuu, pînă ce
se va elimina excesul de apă“.
Pe ogoarele cooperativelor agrico
le Pielești, Popînzălești, Robănești,
Drăgotești și I.A.S. Robănești, peste
1 000 cooperatori și oameni ai mun
cii, echipați cu sape, cazmale, găleți
și lopeți, au acționat duminică cu
răspundere pentru a înlătura excesul
de apă, mai ales că Tehluiul a ieșit
din matcă. în sprijinul cooperatori
lor au venit și muncitori navetiști
care lucrează în Craiova. Se mun
cește intens și pe ogoarele unităților
agricole din Predești și Scaiești. La
C.A.P. Raznic, bunăoară, unde mai
bine de 50 hectare de grîu se aflau
complet sub apă, sute de coopera
tori și mecanizatori au săpat șanțuri
de scurgere.
Sub semnul aceleiași responsabili
tăți și necesități s-a acționat și ieri,
12 martie. în consiliile agroindus
triale Filiași, Amărăști, Melinești,
Robănești, Predești, Seaca de Pădu
re, Zănoaga și Bechet s-au scos de
sub apă aproape 500 hectare de se
mănături de toamnă. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").

de

Ing. Dumitra CONDRACHE

Realizarea de recolte record pe toate suprafețele

Precipitațiile abundente din ultima perioadă au creat exces de
apă pe unele terenuri din sudul țării și, îndeosebi, in vestul Mun
teniei și in Oltenia. Apa băltește atit pe semănături, cit și pe unele
ogoare de toamnă. In această situație este necesar ca, oriunde
stagnează apa pe cîmp, organele și organizațiile de partid, con
siliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile^ unităților
agricole să mobilizeze forța de muncă de la sate la săparea de
șanțuri și curățirea canalelor vechi, astfel incit să se asigure scurge
rea imediată a apei care băltește. Prioritate trebuie acordată eva
cuării apelor de pe semănăturile de toamnă și de pe terenurile
care urmează să fie însămințate cu plante din prima urgență.
Cum se desfășoară această acțiune ? lată ce relatează co
respondenții noștri :

Zeci de

zeze pentru lichidarea acestei si
tuații.
Supunem din nou atenției C.F.R.-ului vechea problemă a respectării
graficelor zilnice și orare de trimi
tere a vagoanelor Ia încărcarea căr
bunelui. în prezent, primim vagoane
la intervale mari de timp, astfel că
uneori nu avem cu ce livra cărbu
nele, iar alteori sintem supraaglo
merați, ceea ce nu înseamnă altceva
decît o rezolvare formală a sarcini
lor din partea C.F.R.-ului.
A doua problemă este aceea a nelivrării la termenele prevăzute a uti
lajelor și subansamblelor pentru
crearea unor noi fronturi de lucru.
Așa, bunăoară, întreprinderea „1
Mai“ Ploiești, care se află aproape
de noi, nu ne-a livrat unele repere
și din această cauză s-a intîrziat
montajul excavatorului cu rotor nr.
28 de la cariera Sfîntu Gheorghe.
Deși ultimul termen de livrare a

subansamblelor pentru excavator era
31 decembrie 1983, pe șantier mai
sînt încă de sosit 517 tone utilaje. De
asemenea, la mașina de haldat există
o restanță de aproape 1 000 de tone
piese și utilaje. Din cauza nelivrării
la timp a acestor subansamble, pro
gramul de creștere a producției de
cărbune în acest an este încă de pe
acum. serios periclitat. Greutăți des
tule întîmpinăm din cauza altor uni
tăți din cadrul Centralei industriale
de utilaj minier, care nu livrează la
timp și de calitate piesele de schimb
contractate. Pentru că am vorbit de
calitate, vreau să arăt că noi am fost
receptivi la articolul din „Scînteia"
intitulat „Cărbune de calitate pen
tru sporirea producției de energie",
publicat în numărul din 25 ianuarie
a.c. Ca urmare a măsurilor organi
zatorice și tehnice care s-au luat la
întreprinderea minieră din Cimpulung, a dezbaterii în cadrul adu
nărilor generale ale
oamenilor
muncii a tuturor problemelor pri
vind respectarea strictă a normelor
de livrare a cărbunelui la beneficiar,
apreciez că nu se vor mai intîmpla
cazuri ca cele relatate în articolul
amintit. Repet, toți oamenii muncii
din combinat sînt hotăriți să acțio
neze în așa fel îneît planul la pro
ducția de cărbune să fie realizat
lună de lună și la un nivel calitativ
superior.

In cariera Girla, de la Combinatul minier Rovinarl,

impune sa i aceste zile săsejtreiiindă fflJNi EffiBCE PWffl

DOLJ:

155 000 de tone se află numai la
Cîmpulung. Circa 300 de va
goane stau nedescărcate pe platfor
ma termocentralei de la Doicești, în
stațiile de cale ferată limitrofe. Ni
se spune că nu sînt forțe la des
cărcare. Așa o fi, dar cui folosește
explicația ? Socotim că este nevoie
ca întregul județ pe teritoriul căruia
se află termocentrala să se mobili

a fost

suprafețe

tau rigolele amenajate Încă din
toamnă, executau alte șanțuri pen
tru scurgerea apei. Pretutindeni, la
Izvoarele, Băbăița, Frăsinet, Orbeas
că de Sus și Orbească de Jos, oa
menii au înțeles necesitatea acestei
importante acțiuni de care depinde
nivelul recoltelor. La C.A.P. Lâceni
apa se infiltrase în sera înmulțitor,
punînd în pericol răsadurile pregă
tite aici. O noapte întreagă aproape
200 de cooperatori au scos cu găle
țile apa, salvînd plantele. în timp
scurt, pe ansamblul consiliului agro
industrial au fost scoase de sub efectul băltirilor 1 250 hectare semă
nate cu grîu și orz și 5 000 de hec
tare destinate culturilor de primă
vară.

Și în alte unități agricole se mun
cește cu aceeași răspundere pentru
ca apa să nu zăbovească prea mult
peste plantele ce vor trebui să asi
gure piinea acestui an. La coopera
tiva agricolă de producție din Dră
gănești Vlașca, excesul de umiditate
a afectat 60 de hectare cu griu și
80 de hectare cu orz. Peste 400 de
cooperatori au acționat Ia decolmatarea rigolelor existente, la săparea
altora noi, precum și la curățarea
șanțurilor de pe marginea drumu
rilor. Pentru împrăștierea apei din
ochiurile mici sînt folosite gălețile
și sapele.
Și in perimetrul cooperativei agri
cole din Siliștea — Purani sînt multe
terenuri cu exces de umiditate. Prezenți în cîmp, oamenii curăță re-

DÎMBOVIȚA:

țeaua de canale și rigole, amenajată
din toamnă. Apa care băltește își
urmează astfel cursul către firele de
văi naturale.
Cu aceeași sîrguință, chiar dacă
vremea este în continuare nefavora
bilă, se lucrează și la Botoroaga,
Tirnava, Mîrzănești, Măgura și Moș
teni, pretutindeni unde apa băltește
pe terenurile agricole. Evacuarea
apelor in exces va asigura dezvol
tarea normală a cerealelor păioase
și va înlesni zvîntarea solului, în
vederea desfășurării In cele mai
bune condiții a apropiatelor lucrări
de pregătire a terenului și insămințări din campania de primăvară.
(Stan Ștefan, corespondentul „Scîn
teii").

Cu utilaje, dar și cu sape și cazmale

în decurs de o săptămînă, în ju
dețul Dîmbovița au căzut intre 40
și 94 litri de apă pe metru pătrat,
ceea ce a făcut ca o mare suprafață
de teren să fie afectată de băltiri. In
aceste condiții, eliminarea excesului
de umiditate a devenit lucrarea prio
ritară în multe unități agri
cole, deoarece de operativitatea cu
care se acționează acum depinde'
începerea campaniei de însămințare
a culturilor timpurii în perioada op
timă. Potrivit măsurilor stabilite de
comitetul județean de partid, în
aceste zile se află în cîmp, cu sape
și cazmale, peste 4 000 de coopera
tori și mecanizatori, organizați pe
echipe și conduși de specialiști și
cadre de conducere din localități

pentru a executa lucrări de scurgere
a apei. Sînt folosite, totodată, și uti
laje din cadrul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare și oficiului ju
dețean de gospodărire a apelor.
Printre cele mai afectate de băltiri
sînt terenurile unităților agricole din
consiliul agroindustrial Titu. Cei 150
de cooperatori, ciți se aflau duminică
în cîmp la C.A.P. Costești Vale,
împreună cu primarul comunei, pre
ședintele și inginerul-șef al coopera
tivei,- desfundau canalele și rigolele,
reparau digul de pe rîul Răstoaca,
în ultimele zile, la C.A.P. Mircea
Vodă s-a realizat un volum însemnat
de asemenea lucrări, intre care 20
de puțuri pentru colectarea apel în

locurile mai joase, unde nu există
posibilități de scurgere.
— Acțiunea este în plină desfășu
rare — ne spune președintele con
siliului agroindustrial, Andrei Sotir.
Zilnic avem la lucru aproximativ
1 500 de oameni. în acest fel am
reușit să îndepărtăm apa de pe 2 500
hectare, din care o parte importan
tă sînt ogoare de toamnă pe care
vom însămința mazăre, borceag, in
și alte culturi timpurii.
Acolo unde lucrările de desecări
au fost amenajate din toamnă, apa
se îndepărtează mai ușor acum. Un
bun exemplu în această privință îl
constituie unele unități din consiliul
agroindustrial Cringurile, între care
Valea Mare, Mătâsaru și Cringurile.
Pînă duminică seara, în acest con
siliu agroindustrial au fost scoase
de sub efectul băltirilor mai bine de
2 600 ha.
Consiliul agroindustrial Bilciurești
este, de asemenea, o zonă unde sint
necesare numeroase forțe pentru
combaterea excesului de umiditate.
Aici, alături de cooperatori din Do
bra, Bilciurești și Cojasca, lucrea
ză șl formații de muncitori ai
I.E.E.L.I.F., cu două excavatoare și
un buldozer, Ia executarea rigolelor
dintre terenurile acoperite cu apă și
a canalelor de desecări.
Dar această luptă pentru elimina
rea surplusului de apă trebuie să
se intensifice în zilele următoare,
deoarece o apreciabilă suprafață de
‘teren arabil este afectată de excesul
de apă. (Gheorghe Manca, corespon
dentul „Scînteii").

Nicăieri apa nu-i lăsată să băltească

După o perioadă îndelungată de
precipitații abundente, în primele
zile din martie vremea s-a amelio
rat, creîndu-se „ferestre" care au
făctlt posibilă activitatea in cîmp.
Specialiștii din unitățile agricole din
județul Gorj controlează zilnic fie
care parcelă în parte, în vederea
mobilizării cooperatorilor, constituiți
în echipe, Ia evacuarea apelor. Da
torită acestor acțiuni s-a evitat
stagnarea apei pe culturi în zonele
Turceni, Motru, Jilț și Telești, unde
s-au înregistrat băltiri.
Duminică, 11 martie. Ne aflăm pe
raza satului Ulăreasa, din comuna
Ștoina. Aici, peste 50 de cooperatori,
în frunte cu șeful fermei vegetale,
ing. Dumitru Sultan, și vicepre
ședinta cooperativei agricole. Ioana
Oprița, cu sape, cazmale și lopeți,
eliminau apa de pe suprafețele insămințate cu grîu. Canalele desfun
date, rigolele drenate cu grijă au
„înghițit" in scurtă vreme bălțile din
împrejurimi. „La chemarea comite
tului comunal de partid — ne-a
șpus tovarășul Constantin Lambu,
primarul comunei — locuitorii noș
tri au ieșit cu mic, cu mare la ac
țiunea de evacuare a apelor. Pînă în
prezent am redus cu circa 90 la sută
excesul de umiditate de pe culturi

și de pe ogoare și vom continua
acțiunea pentru a evita orice pier
deri de recoltă".
La cooperativa agricolă din Tur
ceni, duminică s-a lucrat, de aseme
nea, cu toate forțele pentru elimi
narea umidității de pe ultimele su
prafețe afectate de băltiri. Două
echipe de cooperatori executau ca
nale și rigole de scurgere, care
colectau apa într-un canal central.
„Acum terenurile sînt aproape’ curate
— ne-a spus ing. Constantin Dinculeasa. De mare folos ne-a fost și
acțiunea de întrajutorare din partea
oamenilor muncii de Ia termocen
trala Turceni, care ne-au pus la
dispoziție patru electropompe cu
care evacuăm apa din locurile unde
băltește".
în cursul zilei de luni, ploaia șl
lapovița au început din nou să cadă
pe ogoarele județului Gorj. întrucît
este posibilă apariția de noi băltiri,
se impune ca organele și organiza
țiile de partid din unitățile agri
cole să desfășoare o susținută acti
vitate de mobilizare a forțelor sa
telor la efectuarea lucrărilor de
combatere a excesului de umiditate.
(Dumitru
Prună, corespondentul
„Scînteii").

Pentru o producție bogată de furaje
(Urmare din pag. I)
lor chimice, pe fînețele naturale să
fie transportate și administrate can
tități cît mai mari de îngrășăminte
organice, să se asigure din timp con
diții in vederea fertilizării unei su
prafețe cit mai mari de pășuni- prin
tîrlire.
Pentru creșterea producției de masă
verde, în acest an se prevede efec
tuarea unui volum mare de lucrări
de întreținere și curățire pe o supra
față de trei milioane de hectare pă
șuni și finețe. Curățirea izlazurilor
de resturi vegetale, defrișarea vege
tației lemnoase nefolositoare, împrăș
tierea mușuroaielor constituie ac
țiuni de primă însemnătate, la care
să participe crescătorii de animale,
locuitorii satelor. Deosebit de im
portantă este contribuția cooperatori
lor, a țăranilor cu gospodării parti
culare la înfăptuirea prevederilor re
feritoare la valorificarea deplină a
potențialului productiv al întregii su
prafețe de teren repartizate produc
ției de furaje necesare efectivelor de
animale existente în fiecare locali
tate. Organizarea acestor acțiuni este
de natură să contribuie la înfăptuirea
prevederilor cuprinse in recentele
decrete ale Consiliului de Stat pri
vind contractările și achizițiile de
animale, răsări și produse animale.

precum și contractările și achizițiile
de produse agricole vegetale.
In lumina indicațiilor date de con
ducerea partidului la consfătuirea din
decembrie și a prevederilor cuprinse
în recentele decrete, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să ur
mărească ca in fiecare comună, con
siliile populare și conducerile unită
ților agricole socialiste să întocmeas
că balanțe furajere prin care să se
prevadă modul de asigurare a între
gii cantități de nutrețuri necesare
pentru efectivele de animale aparținind atît unităților agricole socialis
te, cît și membrilor cooperativelor agricole și producătorilor particulari.
Esențial este ca, în această perioadă,
cînd însămințările au început, în fie
care județ să fie întreprinse măsuri
pentru creșterea recoltelor de furaje
atît pe terenul arabil destinat bazei
furajere, cît și pe pășunile și fîne
țele naturale. Aceasta reprezintă o
acțiune de mare însemnătate, o ce
rință majoră a dezvoltării zootehniei
noastre. Asigurînd furaie cît mai
multe și de calitate superioară, putem
realiza în mod exemplar sarcinile
privind creșterea efectivelor de ani
male și a producției animaliere, în
interesul unităților agricole, al tutu
ror producătorilor, in interesul bunei
aprovizionări a populației și satis
facerii altor cerințe ale economiei
naționale.
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Tovarășului VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidu
lui Socialist din Cipru vă adresez calde felicitări și urări de noi succese in
activitatea pe care o desfășurați.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Cipru — EDEK se vor
dezvolta și în viitor, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei
socialismului, dezarmării, păcii și securității in Balcani, Europa și in
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

BUENOS AIRES
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și îmi exprim con
vingerea că vom acționa împreună pentru dezvoltarea continuă a relațiilor
româno-argentiniene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PLECAREA

DELEGAȚIEI

DE

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala delegația de partid etiopiana
condusă de Fisseha Desta, secretar
general adjunct al Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
misiei pentru organizarea Partidu
lui Oamenilor Muncii din Etiopia
(C.O.P.W.E.), care, la invitația C.C.
al P.C.R., a făcut o vizită în țara
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de tovarășul
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R. Au fost prezenți, de aseme
nea, Nicolae Mihai, adjunct de șef
de secție Ia C.C. al P.C.R., și Victor
Stăncuiescu, adjunct al ministrului
apărării naționale.
A fost de față Assefa Wolde, am
basadorul Etiopiei la București.
(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran

va face o vizită oficială In țara noastră
Akbar Velayati, va întreprinde o
vizită oficială în România, în pe
rioada 14—16 martie 1984, în fruntea
unei delegații iraniene, pentru un
schimb de păreri privind probleme
bilaterale și de interes comun.

La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
f
România, Ștefan Andrei, și ca răspuns la vizita oficială pe care a
făcut-o în Iran, la mijlocul anului
trecut, ministrul afacerilor externe
al Republicii Islamice Iran, Dr. Aii

Cronica

zilei

Ministrul afacerilor externe, Ștefan
Andrei, a primit, luni, 12 martie,
pe Philippe Rossillon, secretar gene
ral al Uniunii Latine, care efectuea
ză o vizită în țara noastră. Au fost
discutate modalitățile de dezvoltare
a colaborării dintre România și
Uniunea Latină, îndeosebi promova
rea limbii și a culturii poporului
român prin intermediul acestei or
ganizații internaționale.
în aceeași zi, la sediul Asociației
de Drept Internațional și Relații In
ternaționale a avut loc o masă ro
tundă, în cadrul căreia oaspetele a
prezentat activitățile desfășurate de
Uniunea Latină pentru a contribui
la mai larga cunoaștere în lume a
patrimoniului cultural al popoarelor
de origine latină și promovarea coo
perării dintre țăriie membre în acest
domeniu. Au participat oameni de
cultură, cadre didactice, cercetători
și ziariști din țara noastră, precum

și membri ai corpului diplomatic din
București.

★

La București au început, luni, lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica
Turcia.
în spiritul orientărilor și hotărirllor convenite cu prilejul intîlnirllor
și convorbirilor româno-turce la ni
vel înalt, cele două delegații, con
duse de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, și
Ekrem Pakdemirli, ministru secretar
de stat, șeful Departamentului tre
zoreriei și comerțului, analizează
stadiul actual al relațiilor economice
bilaterale, posibilitățile dezvoltării
schimburilor comerciale, cooperării
economice și tehnice dintre cele
două țări.
(Agerpres)

Soluții eficiente de economisire
a energiei si combustibililor
în activitatea de gospodărie comunală
Grupul Întreprinderilor de gos acesta l-a primit din partea între
porturi adecvate, de un număr de
podărie comunală și locativă — Deva prinderii mecanice Orăștie și Termo
căruțe cu cai. Intr-o singură lună,
(G.Î.G.C.L.). ale cărui unități ser centralei Mintia în fabricarea recinumai în municipiul Petroșani, de
vesc nu mai puțin de 12 orașe din . pienților pentru gaze naturale și m
exemplu, se transportă cu mijloace
județul Hunedoara, se ■ numără, în construirea stațiilor de încărcare a
hipo peste 300 tone materiale, eco
mod firesc, printre consumatorii im acestor recipienți pentru mașinile de
nomisindu-se in acest fel mai mult
portanți de energie, carburanți și transport. Așa se face că in condi
de 1 000 litri benzină și motorină,
lubrifiant!. Ca urmare, preocuparea țiile reducerii substanțiale a con
cu care un autobuz ar putea par
pentru reducerea continuă a consu sumului de carburanți lichizi gra
curge aproape 3 000 km. tntreținerea
murilor, pentru gospodărirea mai ju ficul de circulație a autobuzelor pe
și hrănirea cailor se realizează prin
dicioasă a tuturor resurselor ener traseele urbane nu a cunoscut un re
valorificarea fînurilor de pe terenu
getice s-a impus colectivului între gres, ci, dimpotrivă, s-a îmbunătățit
rile ce nu pot fi cultivate, a ier
bii din zonele verzi. Tot. pentru
prinderii ca una din problemele prio prin redeschiderea unor trasee sus
asigurarea bazei furajere, tn mai
ritare. Cum a fost, cum este ea re pendate anterior.
— în ce privește transportul do
zolvată ?.
multe locuri din județ, unde s-au
— Unitatea noastră, avînd în ad mărfuri, ne spune Nicolae Ardeleanu,
depistat terenuri nefolosite, s-au înministrare întregul fond locativ al directorul tehnic al G.I.G.C.L., so
sămînțat in anul trecut 20 de hectare
cu ovăz și porumb, iar în acest an su
județului — ne-a spus directorul ge luțiile de economisire a combustibiprafața va crește cu 5 hectare.
nera] al grupului de întreprinderi, to
varășul Viorel Răceanu — a pus
Mai multe idei ingenioase ale unor
tehnicieni și ingineri din cadrul
accentul principal pe găsirea solu
Din
experiența
G.Î.G.C.L. Deva se înscriu și ele
țiilor care să asigure o folosire și
cu contribuții substanțiale în „con
mai judicioasă a energiei și com
unităților
de
profil
tul"
economiilor de carburanți. Este
bustibililor în consumul easnic. Ne-au
vorba de modificările și perfecționă
preocupat nu numai măsurile de eco din județul Hunedoara
rile ce se efectuează la mașinile aunomisire la nivelul fiecărei gospo
tosoeciale pentru transportul restu
dării. al fiecărei familii, ci. în egală
rilor menajere. Una dintre propu
măsură, consumul de energie la ni iilor au pornit de la specificul acti
neri a fost aceea de a fabrica re
velul cvartalurilor de locuințe, al vității
pe
care
o
desfășurăm.
Ocumorci pentru autoconteinere. Ast
localităților în ansamblul lor. Ca pindu-ne îndeosebi de micile repafel, se transportă, o singură dată, 3
atare, după experiența acumu
autoconteinere față de unul singur,
lată în bazinul Văii Jiului, unde rații Ia fondul locativ, nu se justicit se transporta înainte. în felul
s-a reușit ca atît în partea de vest, fica să folosim pentru transporturile uzinale camioane de mare capaciacesta, numai în Deva, unde func
cit și în cea de est, alimentarea cu tate
aflate în dotarea noastră. Ca
ționează 10 astfel de utilaje, vo
apă a locuințelor să se facă prin atare,
am
renunțat
la
aceste
camioa

lumul de transport crește, la un
utilizarea forței de gravitație (din ne, introducînd transportul cu elec
singur drum, de la 40 m3 la 120 m3.
lacul de acumulare Valea de Pești trocare și camionete de mică capa
Dar căutările nu se opresc aici. Lă
și rîul Tala), recent s-a pus în vacitate.
Pe
această
cale
se
va
rea

cătușii
loan Hațegan și Istvan Simo,
loare o nouă sursă de alimentare
sudorul Vasile Herlea, maistrul prin
In stațiunea balneoclimaterică Geoa- liza numai în acest an o economie de
peste 50 000 litri motorină si 16 000
cipal Dezlderiu Pali, ajutați de alți
giu, cu un debit de 10 litri de ap» litri
benzină. în plus, e lesne de
colegi de-ai lor. au fabricat un dis
pe secundă, care alimentează peste imaginat
că
folosirea
vehiculelor
pozitiv hidraulic de compactare și
2 000 de locuitori, De asemenea, in- grele mărea cheltuielile de întreți
golire pentru colectarea resturilor
treaga investiție prevăzută pentru nere, pe cind prin noua soluție se
menajere din conteinere. Folosirea
alimentarea cu apă a orașelor Că- realizează și însemnate economii de
noului dispozitiv reduce de 4 ori
lan, Simeria și Deva — care se va materiale și manoperă la capitolul
cheltuielile de manipulare și trans
finaliza pină în 1985 — este con „întreținerea parcului de transport".
port.
cepută și se va realiza tot prin Renunțarea la transportul cu vehi
...Am prezentat cîteva dintre cău
sistem gravitațional. Ca rezultat,
cule
mari
a
atras
si
un
alt
avantaj,
tările și preocupările lucrătorilor de
economia anuală de energie electri inițial nescontat : aprovizionarea
la G.Î.G.C.L. Deva, dornici să obți
că va depăși 7 000 MWh.
mult mai operativă a punctelor de
nă reduceri continue ale consumuri
Eforturi susținute depunem și pen
lucru.
lor de resurse energetice, Este
tru folosirea eficientă a combustibi
în Deva și tn orașele din Valea
doar un început pe care, sîntem conlului lichid în instalațiile de încăl
Jiului a fost introdus cu bune re
vinși, acest harnic colectiv îl va conzire a locuințelor. în acest scop s-au
zultate transportul de materiale cu
solida în viitor.
încheiat cu puțin timp în urmă mo mijloace hipo. întreprinderile de
dificările în centralele termice din gospodărie comunală din orașe dis
Sabîn CERBU
Ilia, Dobra. Certej, iar din anul vii pun în prezent, pentru diferite transcorespondentul „Scinteii*
tor se va introduce termoficarea în
Deva. Orăștie si la Lupeni. urmînd
ca in 1985 să înceanâ lucrări'e de
De la Direcția drumurilor
termoficaire și la Simeria, Hațeg,
Uricani și Petriila.
din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Se cuvin, de asemenea, reținute
Potrivit datelor furnizate de Di
— Grigoreni — Comănești ; DN 3 —
preocupările întreprinderii hunedorerecția drumurilor din Ministerul
Plevna — Călărași — Chiciu și Băne și într-un alt domeniu de activi
Transporturilor și Telecomunicațiilor,
neasa — Deleni ; DN 3 B — Modelu
tate : transportul în comun. Pe tra
ca urmare a precipitațiilor abun
— Borcea ; DN 11 — Săndulești —
seele de călători din Deva, Hune
dente căzute în majoritatea regiuni
Bacău; DN 11 A — Căloești — Bîrdoara. Vulcan și Orăștie se află in
lor tării și a viscolului, luni dupălad ; DN 15 B — Petru Vodă — Pi
exploatare peste 100 de autobuze care
amiază erau închise următoarele
pirig ; DN 15 C — Piatra Neamț —
funcționează cu gaze naturale, pe
drumuri naționale : DN 3 — Ostrov
Tîrgu Neamț ; DN 17 — Ilișești —
această cale economisindu-se impor
—
Băneasa
;
DN
11
A
—
Lespezi
—
Suceava ; DN I A — Ciumîrna —
tante cantități de benzină și motori
Podu Turcului ; DN 15 C — Tîrgu
Sucevița și Dornești — Ratoși ; DN
nă (50 000 litri anual). Adaptările
Neamț — Vadu Moldovei ; DN 15 D
22 A — Saraiu — Hîrșova ; DN 26
respective au fost făcute și la 19 ca
— Girov — Roman — Crăiești și DN
— Blăgești — Murgeni ; DN 29 —
mioane și tractoare. în acest an se
38 — Negru Vodă — frontieră. Pe
Salcia — Dumbrăveni ; DN 29 A —
prevede extinderea simțitoare a par
următoarele drumuri naționale, cir
Adîncata — Svoriștea ; DN 31 —
cului de autobuze, autocamioane și
culația
rutieră
se
desfășoară
anevo

Cuza Vodă — Ciocănești — Mînăsmotoare stabile trecute pe consum de
ios : DN 2 — Tîrgu-Secuiesc — Ho
tirea.
gaze naturale.
rea ; Casa de Apă — Hanu AncuEste de remarcat, pe lîngă efor
Echipe de intervenții, dotate cu
ței ; Grăniceri — Șiret ; DN 2 A —
tul propriu al colectivului de la
utilaje adecvate, lucrează intens la
Andrășești — Slobozia ; DN 2 B SurG.Î.G.C.L. Deva, sprijinul pe care
degajarea drumurilor pentru ca aces
dila — Ianca — Urleasa ; DN 2 D —
’ Tainici — Ojdula ; DN 2 F — Secutea să fie redate cît mai grabnic
ieni — Odobești — Tutova ; DN 2 G
circulației.

Munca politico-ideologică în sprijinul

dezvoltării conștiinței socialiste
(Urmare din pag. I)

de stat și cooperatiste, cît și în gos
podăriile populației. Asemenea dez
bateri trebuie să pornească de la
adevărul că pretutindeni, chiar și
în unitățile fruntașe, există încă
resurse nevalorificate pentru creș
terea producțiilor agricole ; aces
te resurse au în vedere execu
tarea la timp și de calitate su
perioară a tuturor lucrărilor agricole,
sporirea răspunderii fiecărui cetă
țean pentru gospodărirea pămîntului,
a avuției materiale aflate în dotarea
unităților, aplicarea riguroasă a nor
melor agrozootehnice, întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, per
fecționarea pregătirii politico-profesionale a tuturor lucrătorilor din
agricultură.
în cadrul dezbaterilor vor trebui
să fie analizate, de asemenea, mă
surile stabilite pe plan local pentru
realizarea prevederilor Programului
unic privind creșterea producțiilor
agricole în gospodăriile populației.
Raportate în permanență la marile
posibilități de care dispun în acest
sens gospodăriile personale ale țăra
nilor cooperatori și gospodăriile ță
ranilor particulari, la priceperea lor
de a valorifica integral și cu maxi
mum de randament importantele su
prafețe pe care le dețin, dezbaterile
trebuie să determine în fiecare lo
calitate reevaluarea resurselor exis
tente in acest domeniu, valorificarea
integrală a potențialului acestora
în vederea sporirii aportului gospo
dăriilor pop'ulației la realizarea pro
gramelor de autoaprovizionare, a
fondului de stat de produse agricole.
Din- această perspectivă, convorbi
rile recapitulative trebuie să stăruie
asupra cerinței ca membrii de partid
să se afle în primele rînduri ale bă
tăliei pentru o nouă calitate a mun
cii in agricultură, să constituie, prin
exemplul lor, modele de urmat pen
tru întreaga obște a satului, un fac
tor activ de influențare a conștiin
țelor, de transformare a mentalită
ților.
Este necesar ca pretutindeni con
vorbirile recapitulative să îmbrace
caracterul
unor dezbateri vii, cu
largă audiență în conștiința oame
nilor, capabile să stimuleze gindirea
și inventivitatea acestora, să le redimensioneze conduita, faptele, mo
dul de a vedea lucrurile prin prisma

cinema
© Imposibila Iubire: SCALA (11 03 72)
— 9,15; 12,30; 15,45; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 8,15; 11; 16; 19, GLORIA
(47 46 75) — 8,45; 15,45; 19.
© Secretul Iul Bachus :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.15.
® Trecătoarele Iubiri :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Ringul ; FEROVIAR (50 51 40)
—
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 19,45, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;

înaltelor cerințe ce stau, in acest
an, în fața agriculturii noastre
După cum se cere ca aceste dez
bateri, asigurînd o largă deschidere
către realitățile satului, către pro
blemele prioritare ale fiecărei uni
tăți agricole, să pună în relief expe
riențele și inițiativele valoroase, acelea care dau cu adevărat măsura
uriașelor resurse de care dispune
în acest moment agricultura socia
listă românească.
în vederea realizării unor aseme
nea dezbateri cu larg ecou in con
științe, organele locale de partîd au
datoria să asigure, alături de temei
nica instruire a propagandiștilor, un
program special de consultații, expu
neri, răspunsuri la întrebări susținute
de propagandiști cu experiență și
înaltă pregătire, de alte cadre de
partid și de stat. După cum, în vede
rea realizării unor dezbateri cu for
ță sporită de convingere, cabinetele
județene pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă, păinctele
de documentare politico-ideologică
trebuie să pună la îndemîna propa
gandiștilor și a cursanților, pe lîngă
documentele de partid necesare, con
sultații, grafice, scheme, planșe, dia
pozitive etc. Membrii comitetelor ju
dețene de partid, ai activului de
partid trebuie să participe nemijlo
cit la desfășurarea convorbirilor re
capitulative, asigurînd acestora un
bogat 'conținut de idei, forță sporită
de înrîurire a conștiințelor, astfel
îneît să contribuie ia crearea unul
climat de înaltă responsabilitate pen
tru executarea lucrărilor agricole,
începînd cu cele din această primă
vară.
Modul de desfășurare a convorbiri
lor recapitulative, propunerile pro
pagandiștilor și cursanților trebuie
să constituie, pentru toate organele
de partid, un prețios material da

reflecție atunci cind se va analiza
modul în care s-a realizat pregăti
rea politico-ideologică a comuniș
tilor, a celorlalți oameni ai muncii
din agricultură, în anul de învățămînt 1983—1984. Locul central tre
buie să-1 ocupe în acest cadru ana
liza conținutului de idei al studiu
lui politic, eficiența sa formativă,
ecoul în conștiința oamenilor, mă
sura in care i-a determinat la ac
țiune privind îmbunătățirea
pro
priei activități. Stăruim asupra unor
asemenea aspecte, intrucit la unele
organe și organizații de partid per
sistă tendința de a se acorda pri
oritate aspectelor organizatorice,
bantitatlve ale desfășurării învățămîntului în detrimentul celor care
priveșc calitatea, finalitatea sa edu
cativă.
Odată cu încheierea convorbirilor
recapitulative, in munca politicoeducativă la sate nu trebuie să in
tervină o pauză. Obiectivele acestui
an agricol impun o intensificare a
activității de propagandă, asigurarea
continuității ei in forme specifice,
adecvate campaniilor agricole care
urmează. Mereu conectată actualită
ții politice, mereu în pas cu cerin
țele și prioritățile aflate pe agenda
de lucru a fiecărei organizații de
partid, aceasta are menirea de a fi
un puternic catalizator a energiilor
și inițiativelor oamenilor muncii de
Ia sate în ampla bătălie pe care
trebuie să o desfășoare încă din aces
te zile pentru obținerea unor recolte
record în acest an, dînd astfel răs
puns prin fapte de muncă harnică
îndemnurilor vibrante, patriotice ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
se pune pretutindeni pe deplin in
valoare marile resurse ale agricultu
rii noastre socialiste, de a se obține
în acest an producții agricole re
cord.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează
NUMERELE EXTRASE l.A TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES — BOXEXPRES DIN 11 MARTIE 1984

Extragerea I ; 24 12 32 34 44 39 25 41
Extragerea a H-a : 9 22 39 5 20 1 32 14
Extragerea a III-a : 23 12 6 29 39 41 26 36
FAZA A II-A. Extragerea a IV-a : 40 26 14 32 23 7
Extragerea a V-a : 21 18 45 17 28 36
Extragerea a Vl-a : 24 26 9 25 19 35
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 433 749 lei.

FAZA I.

15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
© Un petic de cer :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Prea cald pentru luna mal : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Bocet vesel : VIITORUL (11 48 03)
15,30; 17,30; 19,30.
® Aventurile ursuleților polari
—
13,30, Secretul cifrului — 15; 17; 19 :
FLACĂRA (20 33 40).
O Haiducul năzdrăvan — 9; 10,45;
12,30; 14; 17,30, îndrăgostit la propria
dorință —
15,30; 19,30 :
DOINA
(16 35 38).
® Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.

© Gară

pentru

doi :

GRIVIȚA

(17 08 58) — 7,45; 12,15; 14,45;
17,15;
19.45, COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
© Astă-seară dansăm tn
familie :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.
© Operațiunea Crossbow : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Febra aurului : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Competiția : FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCjA (33 29 71) — 9,30; 14,30; 17;
19.45.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 13 martie, ora 20 — ÎS mar
tie, ora 20. In țară : Vreme In general
rece, mai ales în primele zile. Cerul
va fi temporar noros. Vor cădea preci
pitații locale la început sub formă de
ploaie, lapovlță și ninsoare în estul
șl sudul țării, apoi sub formă de bur
niță și ploaie în regiunile vestice. Vîntul va mai prezenta unele intensificări
la începutul intervalului în Moldova și
Dobrogea, predominînd din
sectorul

<

nordic, apoi în Banat va predomina
din sectorul sud-estic. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 3
și plus 2 grade, pe alocuri mai coborîte, iar cele maxime între minus 2 șl
plus 8 grade, mai ridicate la sfîrșitul
intervalului. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în general rece, mai ales
în primele zile. Cer temporar noros.
Vor cădea precipitații sub formă de
ploaie, lapovlță șl ninsoare, Îndeosebi
la începutul intervalului. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila intre minus 3 șl
zero grade, iar maximele între 3 și 6
grade. Ceață în a doua parte a inter
valului. (Liana Cazacioc,
meteorolog
de serviciu).

Fapte, realizări tie pe (aprinsul
patriei, relatate de corespondenții

„Scinteii"

CÂK.NET COTJDIiÂN
■ La secția mașini de calculatcea mai nouă unitate de pe plat
forma industrială a întreprinderii
„Electromureș" din Tîrgu Mureș muncitorii și specialiștii au realizat,
cu forțe proprii, o modernă hală
destinată fabricării de produse electronlce. Datorită gradului inalt
de automatizare, la cele trei noi
linii de fabricație, productivitatea
muncii crește cu peste 25 la sută.
R Colectivul întreprinderii meca
nice din Vaslui, a cărei producție
a fost înnoită și modernizată în
proporție de 70 la sută in ultimul
an, a introdus în fabricație alte 14
noi produse de înaltă tehnicitate.
Ele sint destinate, îndeosebi, indus
triei miniere și petroliere.
n Peste 5 000 de apartamente șl
alte numeroase obiective socialculturale s-au construit în munici
piul Turnu Măgurele in perioada
care a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului. Zestrei edilita
re actuale i se vor adăuga în acest
an noi apartamente confortabile,
unități comerciale, precum și un
spital modern cu 200 locuri.
SI întreprinderea „Sinterom" din
Cluj-Napoca a realizat, în colabo
rare cu colective ale unor unități
de cercetare, proiectare și invățămînt superior, o nouă tehnologie
pentru obținerea pulberii de bronz
prin pulverizare din materiale recu
perabile. Printr-o altă tehnologie, a
fost înlocuită pulberea de argint,
utilizată la fabricarea de contacte
pentru aparataj electric, obținută
pe cale electrolitică, cu pulbere
metalică realizată pe cale chimică..
Noua tehnologie asigură realizarea
unui spor de producție pe an în
valoare de 23 milioane lei și o eco
nomie de 60 000 kWh energie elec
trică.
R La Fabrica de unelte și pla
se de pescuit Galați a Intrat in
lhmcțiune o nouă capacitate de

15,00 Telex
15,05 Tribuna experienței. Ciclul : Sin
dicatele — cadru de manifestare
a autoconducerll muncitorești
15,20 Clubul tineretului. Un Imn
al
viratei noastre. (Program susținut
de tineri interprețl și formații ar
tistice participante la
Festivalul
național „Cîntarea României")
15,40 Amfiteatru studențesc
16,10 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor
(Îndrumări tehnice pentru lucră
torii din agricultură)

Știri sportive
• BOX. La Palatul sporturilor din
Capitală a început luni cea de-a 13-a
ediție a tradiționalei competiții în
ternaționale de box „Centura de
aur". Participă pugiliști valoroși din
Cuba, Bulgaria, Japonia, R.P.D. Coreeană, R.F. Germania, Franța, Iugoslavia, Polonia, Turcia, Egipt, Italia, R.P. Mongolă, Siria, U.R.S.S. și
România. Gala Inaugurală a cuprins
meciuri interesante la categoria
cocoș.
Astăzi au loc două reuniuni : pri
ma de la orele 15,30, a doua de la
orele 18,30.
© BASCHET. Sala Floreasca din
Capitală a găzduit aseară meciul in
ternațional amical de baschet din
tre echipele masculine ale României

producție. Aici se vor produce pla
se și unelte de pescuit in ape in
terioare și pentru pescuitul ocea
nic.
B In
Județul Bihor, celor 15
dispensare umane cu locuințe pen
tru medici construite în mediul ru
ral din 1965 și pină In prezent li
se va adăuga anul acesta un mo
dern dispensar în Biharia. Noul obiectiv este executat prin contribu
ția nemijlocită a localnicilor.
■ La întreprinderea de aparataJe și accesorii Alexandria a fost
asimilat in fabricație un nou tip de
instalație solară. Concepută sub
forma unui modul, noua instalație
poate fi folosită atît pentru proce
se tehnologice, în cadrul unităților
Industriale, cît și pentru producerea
apei calde necesare consumului
menajer, în locuri de odihnă și
agrement.
R La Baia Mare s-a înființat o
stație pilot a Institutului de geriatrie și gerontologie din Capitalâ.
Ea dispune de cabinete de specia
litate deschise la policlinica nr. 2
din centrul de județ, la cea din
Sighetu Marmației, precum și de
puncte gerontologice în unități mi
niere, metalurgice, constructoare de
mașini și în cooperația meșteșugă
rească.
0 In centrul orașului Tîrgu Ocna
a fost dat în folosință un mare
complex comercial șl de servire. Pe
lingă magazinele cu produse ali
mentare și industriale, aici funcțio
nează unități prestatoare de servi
cii, cărora li se vor adăuga în curînd o spălătorie și curățătorie chi
mică.
O De la începutul anului și pină
în prezent, în orașul ialomițean Țăndârei s-au dat în folosință 40 de
apartamente, o bibliotecă, noi spa
ții comerciale și o piață agroalimentară.

16.30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. în tntîmpinarea zilei de 23 August —
eu toate forțele, cu răspundere re
voluționară la Înfăptuirea progra
melor prioritare în economie
20.30 Miniaturi lirice (color)
20,45 Satul
------- românesc
----din
perspectiva
noii revoluții agrare. Programul
de creștere a potențialului
pro
ductiv al pămîntului — în acțiune!
21,00 Teatrul TV (color). „Visul unei
nopți de vară" de William Sha
kespeare. Producție a televiziunii
engleze — BBC. (Partea I)
21,53 Vldeoteca internațională (color)
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

șl Ungariei. Partida s-a încheiat cu
scorul de 73—71 în favoarea oaspe
ților. în deschidere, echipa de iuniori a României a întrecut cu sco
rul de 86—64 formația similară a Un
gariei.
Astăzi, de Ia orele 16,00, se dispută
intilnirile revanșă.
ffi HANDBAL. în Sala sporturilor
din Oradea s-a desfășurat turneul
internațional masculin de handbal la
care au participat form ițiile Dozsa
Debrecen și Delep Szeged din R. P.
Ungaria, Minerul Cavnic și Constructorul-C.S.U. din Oradea. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa orădeană
Constructorul-C.S.U. cu 3 victorii :
33—26 cu Minerul Cavnic, 22—19 cu
Dozsa Debrecen și 27—22 cu Delep
Szeged.

A u rul unui fost ogor sărac

(Urmare din pag. I)

puc și eu să învăț pentru
liceu", M-a privit lung și
după un timp a zis : „Știi
că s-ar putea să faci totuși
treabă bună cu semințele
de roșii". Și mi-a dat o
mulțime de îndrumări con. crete, de amănunt, care nu
se găseau prin cărți. Am
rămas prieteni. A venit de
multe ori pe aici și ne-a
ajutat. Am făcut în anul
ăla semințe de roșii. Dar
numai eu știu cu cită tru
dă și cu cite griji. Că aici
trebuie o mie de precauții,
muncă și răbdare nu glu
mă ! Am adus la căminul
cultural o tablă, adunam
seara femeile și făceam
școală cu ele. Cum se face
polenizarea, cum să fie
floarea, cum să fie tulpi
na, cum se recoltează fruc
tul, cum se scoate miezul
cu semințele, cum se pune
la dospit și toate sutele și
sutele de mărunțișuri cite
sînt, și care dacă nu se fac
ca lumea ai muncit degea
ba... Da, dar cine primește
acum, prin contract, 4 900
de lei pe kilogramul de se
mințe ? Noi, cooperativa
din Călacea. Producem anual aproximativ 1 000 de
kilograme. Adică 4—5 mi
lioane de lei. Mai valorifi
căm și sucul de roșii, iar
asta înseamnă alți bani...
Cum ziceam, povestea
semințelor de tomate, din-

colo de valoarea ei practi
că pentru bunăstarea coo
perativei, are și o valoare
simbolică pentru întreaga
evoluție a unității. A fost
prima acțiune care le-a dat
de gindit cooperatorilor de
aici, dezvăluindu-le forța
pe care o poate dobîndi pămîntul lor „sărac" dacă asupra lui se concentrează
volumul necesar de muncă,
pricepere și îndrăzneală,
seriozitate și dragoste. De
la munca atît de pretenți
oasă pentru semințele de
roșii, preocuparea pentru
grădinăritul obișnuit a ve
nit aproape de la sine.
Grădina de legume, făcută
„ca la carte", ocupă acum
o suprafață considerabilă
la Călacea și constituie una
dintre cele mai importante
surse de venituri ale coo
peratorilor.
Nu numai grădina însă !
într-un sens, cîmpul lor
întreg a devenit o grădină,
dacă socotim producțiile
de cereale la care a ajuns,
în raport cu gradul său na
tural de fertilitate (catego
ria a IV-a). Anul trecut, de
exemplu, in condiții de se
cetă și de neirigare, coope
rativa din Călacea a recol
tat de pe 100 de hectare cu
program intensiv 20 000 de
lțilograme de porumb la
hectar. De pe restul su
prafeței cu porumb: 10 000.
în ce fel ? Ne expli
că inginerul-șef al coo-

©
Afacerea
Pigot :
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45;
18; 20.
© Efendi: BUZEȘTI (50 43 58) — 14;
16; 18; 20.
© Strada Hanovra : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Dublu delict : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
©
Imperiul
contraatacă :
LIRA
(31 71 71) — 15,30; 19.
@ Cascadorul Hooper : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Naufragiul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• salamandra : STUDIO (59 53 15) —
10; 12;
14; 16; 18; 20,
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Zică ce
vor zice :
POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.

perativei, Alexandru Boc
șa (nu e altul decît fe
ciorul mai mare al pre
ședintelui, inginer agronom
acum, moștenind ambiția
șl însușirile de bun gospo
dar ale tatălui său).
— Facem tot ce ne stă In
puteri pentru ca pămintul
să fie bine lucrat, arat adînc, discuit ca lumea șl la
timp și, mai ales, bine în
grășat. Noi producem anual, în sectorul zootehnic,
14 000 de tone de gunoi de
grajd. îl lăsăm să fermen
teze bine și îl administrăm
în totalitate. în fiecare an,
400 de hectare. La cele 2 100
de hectare arabile ale noas
tre revine o gunoire cam
la cinci ani. Nu-i destul,
dar niai folosim și îngră
șăminte chimice, cu pre
cauții
multe.
Pămintul
nostru cere să fie amendamentat. N-am reușit să
facem asta decît pe 400 hec
tare din cele 680 pentru
porumb, cu calcar, inststăm în continuare. Bună
ar fi la noi o scarificare,
dar nu avem deocamdată
'
'
mașini. Doar promisiunea
că vom primi. Avem totuși
ambiții mari. Ne-am în
scris anul ăsta cu un pro
gram intensiv la griu, pen
tru 8 000 kg Ia hectar. Și
ne-am propus să extindem
suprafața de pe care să
scoatem 20 000 de kg de po
rumb la hectar...
Cooperativa și-a dezvol-

• Războiul stelelor: MUNCA (21 50 97)
— 15.30; 18,30.
© Domnișoara
Noorle :
TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Camionul de cursă lungă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Vlaicu Vodă — 17; (sala Ate
lier) : Inocentul — 20; (la Liceul ,,N.
Băleescu") : Fata din Andros — 17,30.
©
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Recital
vocal-instrumental susținut de
studenți de la Conservatorul „Gh. Dima"

tat și un sector zootehnic
puternic. Cu 1100 de bovi
ne, din care 323 de vaci din
rase locale („Bălțată româ
nească") ; s-a făcut și se
continuă o selecție așa in
cit, de la 1 500 de litri de
lapte anual de la fiecare
vacă, s-a ajuns, în cîțiva
ani, la 2 600 de litri, iar anul acesta se speră o pro
ducție de peste 3 000. Exis
tă și o fermă de oi (1426
de capete) care au produs
anul trecut 10 kg de lină
pe fiecare oaie. („Acum am
vrea 12 kg, că se poate" —
spune
brigadierul
Gh.
Hamza). O fermă modernă
de găini pentru ouă de in
cubație a fost de curind
„inaugurată" și produce.
Oamenii au învățat aici
să țintească sus și departe.
Ei știu că nu se poate ob
ține dintr-o dată totul, dar
clădesc, organizează, urmă
resc temeinic succesul. Cu
~
răbdare, cu credința că
reușita e sigură dacă în
vederea ei se muncește cu
stăruință și înțelepciune.
Să reținem cîteva din gîndurlle ce guvernează acti
vitatea președintelui Florea
Bocșa (acest om care a
știut să Imprime chibzuin
ță și îndrăzneală, vigoare
și echilibru in actul de
conducere a cooperativei) :
„Unii cred că atunci cind
o cooperativă ca a noastră
face un salt spre rezultate
foarte bune, asta ar veni,

din Cluj-Napoca — 19; (la Muzeul de
artă) ; Recital de violoncel Laurențiu
Sbârcea — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Bal mas
cat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19:
(sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Rezerva
ția de pelicani — 19.
® Teatrul Mio (14 70 81) : Richard al
Hl-lea — 17,30.
© Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19.
© Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Insomnie —
19,30;
(sala Studio) : Copiii soarelui — 19.

așa, ca un dar picat de un
deva. Nu-i nici un cadou,
de nicăieri, e muncă și iar
muncă. Dacă-i slab pămin
tul, mina omului poate să-i
dea putere și fertilitate".
„Noi nu mai avem nave
tiști. Toți s-au întors pen
tru că i-am găsit fiecăruia
locul lui aici. Și mai ales
celor tineri. Lucrează la
construcții, că avem mult
de construit, i-am făcut șo
feri, excavatoriști, buldozeriști — avem mașinile
noastre, i-am făcut mese
riași prin atelierele coope
rativei, că numai atelierele
astea dau o producție in
dustrială de 15 milioane
lei. Satul nostru nu mai e
un sat din care să se plece.
Uitați-vă ce case și-au fă
cut oamenii, intrați in ele
și vedeți că se trăiește poa
te mai bine ca la oraș".
„Pe oameni trebuie să-1
Înveți să gîndească econo
mic și atunci ai să vezi
cum se dezleagă toate : și
organizarea, și interesul
pentru muncă, și respecta
rea tehnologiilor, și solu
țiile pentru probleme în
curcate, toate".
„Pe feciorii mei i-am adus aici, unul e inginer agronom, altul e inginer
zootehnist. Că nu e loc mai
bun pentru un specialist
agricol decît locul unde s-a
născut și pe care trebuie
să-1 sfințească prin munca
și priceperea lui".

© Teatrul Giuieșt! (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30;
(sala
Giulești, 18 04 85) : Arta conversației
— 19.
© Teatru! satirlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Vacanță Ia București — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Cint de drag și voie bună
— 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece — 10; Pinocchio
— 14; Băiatul cu floarea — 19.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Nică rără frică — 17; (sala Batlștei):
Dana și I.eul — 10.
© Estrada Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64) : Estrada in croazieră
—
19,30.
© Studioul de
teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

Schn de mesaje
Nre prgata Use tara
si președintele tai Sfert

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

Să se pună capăt
să fie înfăptuită dezarmarea!

cu prilejul primirii ministrului român al comerțului exterior
și cooperării economice internaționale
CAIRO 12 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
președintelui Hosni Mubarak și doam
nei Suzanne Mubarak. Un cald mesaj
de prietenie, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de bunăstare și progres
poporului egiptean prieten.
Mulțumind, șeful statului egiptean
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu cele mai alese sentimen
te de stimă și prietenie, de sănătate
și fericire, iar poporului prieten al
României calde urări de prosperitate
și progres.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Hosni Mubarak a ministrului
■comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Vasiie Pungan, care efectuează o vizită oficială
în R.A. Egipt, la invitația ministru
lui egiptean al economiei și comer
țului exterior.
In cadrul convorbirii s-a exprimat
satisfacția pentru modul în care sint
traduse in viață acordurile șl înțele
gerile convenite la cel mai înalt
nivel și s-a evidențiat rolul deosebit
în dezvoltarea multilaterală a rapor

turilor româno-egiptene al întilnirii
de la Cairo din 1983 dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Hosni Mubarak.
Au fost abordate, de asemenea,
aspecte ale situației internaționale
actuale, evidențiindu-se contribuția
celor două țări la soluționarea po
litică, pe calea negocierilor, a pro
blematicii Orientului Mijlociu, la
promovarea păcii, destinderii, secu
rității și înțelegerii între toate națiu
nile lumii.
La întrevedere a participat Ion
Iosefide, ambasadorul României la
Cairo.

Protestele opiniei publice britanice
față de manevrele de Ia Creenham Common

*

•k

Cu ocazia vizitei în R. A. Egipt, mi
nistrul român a avut întilniri cu
Mustafa Sayed, ministrul economiei
și comerțului exterior, Wagih Shendi, ministrul investițiilor și cooperă
rii economice internaționale, Youssef
Wadi, ministrul agriculturii, Hassaballah Kafrawi, ministrul locuințe
lor și construcțiilor, Maher Abaza,
ministrul energiei electrice, Moham
mad Gharowri, ministrul industriei.
A fost analizat stadiul de execuție
a obiectivelor de cooperare econorpică româno-egiptene și au tost
identificate noi posibilități de am
plificare și diversificare a schimbu
rilor economice bilaterale, noi do
menii de cooperare fructuoasă între
cele două țări.

Tovarășul Erich Honecker a vizitat
standul românesc
Ia Tîrgul internațional de la Leipzig
BERLIN (Agerpres). — Duminică
secretari ai C.C. al P.S.U.G., Werner
11 martie a avut loc deschiderea ofi
Krolikowski, membru al Biroului Po
cială a tradiționalului Tirg interna
litic al C.C. al P.S.U.G., prim vice
țional de primăvară de la Leipzig,
președinte al Consiliului de Miniștri,
la care țara noastră participă pen
Gerhard Weiss, vicepreședinte al
tru a 35-a oară cu o gamă variată
Consiliului de Miniștri, președintele
de produse din sectoarele mașinipărții R.D.G. în Comisia mixtă gu
unelte, electronică, electrotehnică,
vernamentală de cooperare economi
tractoare și mașini agricole, material
că și t.ehnico-științifică, și de alți
rulant, metalurgie și altele.
membri ai conducerii de partid și de
stat din R.D.G.
Standul românesc de mașini-unelte
Apreciind exponatele prezentate,
a fost vizitat de tovarășii Erich Ho
înaltul oaspete și-a exprimat con
necker, secretar general al C.C. al
vingerea că relațiile multilaterale
P.S.U.G., președintele Consiliului de
dintre cele două țări vor continua
Stat al R.D.6., Willi Stoph, președin
să se dezvolte și in viitor.
tele Consiliului de Miniștri, Horst
Inalții oaspeți au fost întîmpinați
Sindermann, membru al Biroului Po
de Ion Catrinescu, ministru secretar
litic al C.C. al P.S.G.G., președjntcle
de stat la Ministerul Construcțiilor
Camerei Populare a R.D.G., Gtlnter
de Mașini, și Gheorghe Tache, am
Mittag, Joachim Herrmann, Egon
basadorul țării noastre în R,D. Ger
Krenz, membri ai Biroului Politic,
mană.
■

I
*
*

LONDRA (Agerpres). — Efectua
rea primelor exerciții de desfășura
re a rachetelor „Cruise" amplasate
la baza militară americană de la
Greenham Common a provocat in
dignarea opiniei publice britanice.
Au exprimat proteste în legătură
cu aceste manevre militare organi
zații politice și sociale, cunoscuți
oameni politici, activiști pe tărim
social din Marea Britanie. Ziarul
„Morning Star" publică o declarație
semnată de Bruce Kent, secretarul
general al organizației „Mișcarea
pentru dezarmare nucleară", în care
se relevă că aceste exerciții sint o
dovadă că N.A.T.O. sfidează ampla
campanie pentru pace a populației

Marii Britanii. Rachetele „Cruise",
relevă el, constituie un pericol nu
numai pentru securitatea Marii Bri
tanii, dar șt pentru pacea lumii în
tregi.
In fața clădirii Ministerului Apă
rării al Marii Britanii a avut loc un
miting de protest in legătură cu
periculoasele manevre de la Greenham Common de testare a rachete
lor „Cruise". Participanții la miting
au condamnat acțiunea pe care au
calificat-o drept „un periculos joc
cu rachetele". Ei au apreciat că
asemenea acțiuni nu fac declt să
ascută și mai mult încordarea inter
națională.

Candidați Ia alegerile prezidențiale din S.U.JL
în favoarea înghețării armamentelor nucleare
WASHINGTON (Agerpres). — Se
natorul Gary Hart, candidat la ob
ținerea învestiturii Partidului De
mocrat în vederea alegerilor prezi
dențiale din S.U.A., de la 6 noiem
brie, a declarat că este in favoarea
înghețării negociate a producției și
amplasării de arme nucleare și s-a
pronunțat pentru un moratoriu asu
pra experimentării unor astfel de
arme, pentru interzicerea arma
mentului nuclear in spațiul cosmic
și împotriva proliferării nucleare —
relatează agențiile Associated Press,
U.P.L și Reuter. Declarațiile sena
torului american au fost făcute in
cadrul campaniei în vederea consul
tărilor preliminare a electoratului
democrat, programate să aibă loc
marți, în 11 state americane, consi
derate ca o etapă decisivă în cursa
pentru obținerea învestiturii Parti
dului Democrat. El s-a adresat
electoratului din statul Massachu
setts, la Worcester. Populația de
aici s-a pronunțat, cu o mare ma
joritate, in cadrul referendumului

organizat în 1982, în favoarea în
ghețării armamentelor nucleare, ca
v,n prim pas in direcția dezarmării.
Gary .Hart a precizat că în urmă
toarele 30 de zile va prezenta un
program propriu privind încetarea
cursei înarmărilor nucleare „o dată
pentru totdeauna".
De asemenea, candidatul de cu
loare Jesse Jackson a apreciat că
în actualele împrejurări economice,
bugetul apărării al S.V.A. ar trebui
redus cu 20—25 la sută, in compa
rație cu cel propus de administrație.
Mai multe organizații antirăzboi
nice americane, intre care „Mișca
rea pentru înghețarea armelor nu
cleare", „Cetățenii pentru o politică
nucleară înțeleaptă", „Consiliul
pentru o pace viabilă" au declarat
o campanie propagandistică împo
triva acelor candidați la alegerile
prezidențiale din acest an care se
manifestă ca apologeți ai războiu
lui, informează agențiile internațio
nale de presă.

împotriva instalării
ds rachete nucleare
în Sicilia
ROMA 12 (Agerpres). — La che
marea organizațiilor democratice
din localitatea siciliană AbanoTerme, s-a desfășurat o amplă de
monstrație pentru pace, la care au
participat muncitori, funcționari,
gospodine, reprezentanți ai diferi
telor organizații politice și sindica
telor. Totodată, in piața centrală a
orașului au fost instalate urne spe
ciale în care participanții la demon
strație au depus buletine prin care
își exprimau protestul împotriva
instalării de rachete nucleare cu
rază medie de acțiune in Sicilia.

probleme prioritare : încetarea stă
rii de război, printr-un angajament
de respectare a încetării focului de
o manieră imediată, totală și defi
nitivă ; reafirmarea hotărîrii părți
lor de a acționa pentru unificarea și
eliberarea' Libanuluifacilitarea în
țelegerii asupra proiectelor de re
forme in diverse domenii ; formarea
unui guvern de unitate și salvare na
țională. „Totul este negociabil, totul
poate fi reformat, schimbat sau dez
voltat, cu excepția unității și perma
nenței Libanului", a spus președin
tele Gemayel.
După cum se știe, prima rundă a
Conferinței asupra dialogului in
Liban a avut loc anul trecut, in
tre 31 octombrie și 4 noiembrie, la
Geneva.

*
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Marș pentru pace
în Irlanda
DUBLIN 12 (Agerpres). — Un
grup de femei irlandeze, membre
ale Mișcării pentru dezarmare nu
cleară, au început tin marș pentru
pace. Ele vor parcurge 160 de kilo
metri, trecind prin mai multe loca
lități, pentru a organiza pichete în
jurul unei stații de radiolocație a
N.A.T.O., făcînd parte dintr-un sis
tem antirachete.

Apel adresat Conferinței
de la Stockholm
BELGRAD 12 (Agerpres). —
Orașul iugoslav Liubliana a găz
duit, duminică, o manifestație pen
tru pace la care au luat parte și
reprezentanți ai sindicatelor din
Austria și Italia. Participanții —
relatează agenția TANIUG — au
adoptat o declarație-apel adresată
Conferinței de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa,
subliniind necesitatea neutilizării,
limitării și abolirii definitive a ar
melor nucleare.

„LOCURI DE MUNCĂ ÎN LOC DE RACHETE!"
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„Ceea co înghit înarmările ni se răpește nouă, șomerilor" - scrie pe una din pancartele purtate de participanții
la o demonstrație desfășurată în orașul vest-german Essen, împotriva sporirii cheltuielilor militare pe seama
reducerii fondurilor sociale

I
I
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Renunțarea la amplasarea de trupe și baze militare pe teritorii străine
— factor important ai promovării destinderii si înțelegerii pe continent
România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru retrage
rea trupelor străine de pe teritoriul altor state, pentru desființarea
bazelor militare - ca una din condițiile primordiale pentru o poli
tică de destindere. Fără îndoială că retragerea trupelor străine și
desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor state ar avea o
mare însemnătate pentru cauza destinderii, pentru întărirea în
crederii între Est și Vest, pentru promovarea fermă a unei politici
de pace și independență națională.

MCOLAE CEAUȘESCU
respective, să afecteze securitatea
internațională, să sporească Îngrijo
rarea legitimă a popoarelor".
înseși realitățile vieții internațio
nale pun în lumină nocivitatea, sub
multiple aspecte, a prezenței bazelor
și trupelor străine pe teritoriile altor
țâri. Cele aproximativ 1 000 de baze
și obiective militare amplasate pe te
ritorii străine pe întregul glob te
restru reprezintă tot atîtea instru
mente ale politicii de forță, tot atitea
surse de tensiune și amenințare, de
sporire a animozităților, adică ele
mente care favorizează perpetuarea
și chiar intensificarea unui climat de
confruntare.
Și sub acest aspect, situația cea
mai îngrijorătoare o oferă Europa,
unde, conform datelor dintr-un ra
port al Institutului de la Stockholm
de cercetări în problemele păcii
(S.I.P.R.I.), se află 72 la sută din to
talul forțelor militare dislocate pe
teritorii străine și circa 70 la sută
din numărul bazelor militare exis
tente în alte țări. Ceea ce, în cifre,
înseamnă peste 700 de baze avind,
laolaltă, mai mult de 1 milion de mi
litari — răspindite în 18 state euro
pene. Or, din moment ce aceasta este
situația pe continentul european,
problema care se pune și pe care
România o susține in fața forului
internațional este : de ce să mai fie
dislocate noi trupe, de ce să mai fie
create noi baze militare pe teritorii
străine ? Este evident că dislocarea
de noi trupe, crearea de noi baze ar

NICOSIA (Agerpres). — Lucră
rile celui de-al IV-lea Congres al
Partidului Socialist din Cipru —
EDEK au continuat în plenară cu
luările de cuvint ale delegaților or
ganizațiilor de partid flistrictuale și
.•cu saluturile adresate de delegațiile
’’ unor partide din țări ale Europei,
Africii, Asiei și Americii Latine.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România, a fost
adresat, de către tovarășul Miu
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., un cald salut priete
nesc participanțllor la lucrările con
gresului, tuturor militanților acestui
partid, și, totodată, felicitări cordiale
cu ocazia aniversării a 15 ani de la
crearea EDEK.
Vorbitorul a subliniat cursul ascen
dent pe care il cunosc relațiile prie
tenești de colaborare dintre Partidul
Comunist Român și. Partidul Socialist
din Cipru, impulsul dat dezvoltării
acestor relații de întîlnirile și schim
burile de păreri în probleme de inte
res reciproc dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Vassos Lyssarid.es.
Recenta vizită oficială de prietenie
a președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, convorbirile pe
care le-a avut cu acest prilej cu pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros
Kvprianou, — a spus el — au con
tribuit la extinderea colaborării în di
ferite domenii, inclusiv a schimburi
lor economice, a conlucrării și rapor
turilor generale dintre cele două țări.
Relevînd că anul acesta poporul
român sărbătorește împlinirea a 40
de ani de la victoria revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, vorbitorul a
evidențiat succesele obținute de po
porul nostru în construirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate,
îndeosebi în anii care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului.
După ce a subliniat că situația in
ternațională continuă să fie extrem
de încordată, vorbitorul a spus :
România acționează cu hotărire și
consecvență pentru a contribui la de
pășirea situației internaționale grave,
la întărirea colaborării, securității și
păcii pe continent, pentru oprirea
cursului deosebit de periculos spre un

război nuclear, pentru reluarea tra
tativelor de la Geneva in vederea rea
lizării unui acord privind eliminarea
totală a rachetelor cu rază medie, a
celorlalte arme nucleare, pentru crea
rea de zone denuclearizate, inclusiv
in Balcani, pentru soluționarea pe
cale pașnică a tuturor conflictelor din
Orientul Mijlociu, Asia, Africa,
America Centrală, pentru lichidarea
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale, întă
rirea rolului O.N.U., dezvoltarea co
laborării intre toate statele lumii.
în relațiile sale externe, România
militează în mod statornic pentru afirmarea principiilor deplinei egali
tăți, respectului independenței și su
veranității, neamestecului in trebu
rile interne și se pronunță ferm ca
toate problemele dintre state să fie
soluționate numai și numai prin tra
tative, să se renunțe la calea forței,
la amenințarea cu forța.
Guvernul român și opinia publică
din România au luat cunoștință cu
surprindere și îngrijorare de hotărirea unilaterală și ilegală privind pro
clamarea „Republicii Turce a Cipru
lui d.e Nord". România a manifestat
întotdeauna o vie simpatie față de
poporul cipriot. Ne-am pronunțat și
ne pronunțăm pentru soluționarea
problemelor din Cipru pe calea ne
gocierilor directe intre cele două co
munități, pentru asigurarea indepen
denței și unității Ciprului, a integri
tății și respectării statutului său de
țară nealiniată și pentru conviețuirea
pașnică dintre ciprioții greci și ciprioții turci.
Consecvent liniei sale tradiționale,
a continuat vorbitorul, Partidul Co
munist Român acordă o mare însem
nătate și acționează neabătut pentru
întărirea continuă a colaborării si
solidarității cu partidele comuniste
și muncitorești, cu partidele socialis
te și social-democrate, cu partidele
și forțele democratice, mișcările de
eliberare națională, cu toate organi
zațiile care se pronunță pentru o po
litică de dezarmare, pace și coope
rare internațională.
Exprimind convingerea că relațiile
prietenești, de colaborare dintre par
tidele și popoarele noastre se vor
dezvolta in continuare, vorbitorul a
urat, in încheiere, succes deplin in
desfășurarea lucrărilor congresului
și în realizarea obiectivelor stabilite.

încheierea lucrărilor congresului
Vassos Lyssarides reales în funcția de președinte
al Partidului Socialist din Cipru
NICOSIA 12 (Agerpres). — La Ni
cosia s-au încheiat lucrările celui ■
de-al IV-lea Congres al Partidului
Socialist din Cipru — EDEK. În ulti
ma zi a lucrărilor, delegații au apro
bat rapoartele care au fost supuse
dezbaterii, precum și alte documente
care stabilesc sarcinile partidului
pentru perioada următoare.
De asemenea, au fost alese orga
nele de conducere ale partidului.
în funcția dc președinte al Partidu
lui Socialist din Cipru a fost reales
tovarășul Vassos Lyssarides.

r

Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Vassos Lyssarides
calde felicitări și cele mai bune urări
dc noi succese cu prilejul realegerii
sale ca președinte al Partidului So
cialist din Cipru — EDEK. Felicitări
le au fost transmise de tovarășul Miu
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., reprezentantul parti
dului nostru la Congresul Partidului
Socialist din Cipru — EDEK.
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CONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
PENTRU ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII ȘI SECURITĂȚII, PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII ÎN EUROPA

!n ansamblul propunerilor prezen
tate de țara noastră la Conferința de
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare in Europa, o mare însemnă
tate are și propunerea privind nedislocarea de noi trupe, neâpiplasarea de noi baze militare pe terito
riile altor state în Europa și înce
tarea dezvoltării și modernizării celor
existente.
Este o propunere izvorită din
convingerea nestrămutată a Româ
niei socialiste, a președintelui Nicolae
Ceaușescu — confirmată cu prisosin
ță de realități — că nu poate exista
securitate și încredere, nu poate exis
ta garanția respectării atributelor na
ționale ale fiecărui stat, atit timp cit
continuă cursa înarmărilor, cursul
spre competiție militară — proces
nefast și periculos la care contribuie
lntr-o măsură considerabilă prezența
trupelor și bazelor militare pe terito
rii străine.
în virtutea poziției sale principiale
și statornice de promovare a încre
derii și apropierii dintre popoare, a
colaborării pașnice și egale în
drepturi,
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat în
totdeauna împotriva dislocării de
trupe și a instalării de baze militare
pe teritoriile altor state. Referindu-se
la aceasta, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Apreciem
că orice nouă bază militară creată
într-o țară sau alta nu poate decit
să accentueze încordarea in regiunile

Salutul P.C.R. adresat Congresului
Partidului Socialist din Cipru
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^oua rundă a Conferinței asupra dialogului în Liban
BERNA 12 (Agerpres). — La Lau
sanne au început, luni, lucrările ce
lei de-a doua runde a Conferinței
asupra dialogului in Liban, cu parti
ciparea tuturor păr.țilpr. angajate in
conflictul din această țară.
Deschizînd lucrările, președintele
libanez. Amin Gemayel, a invitat
participanții să cadă de acord asupra obiectivului eliberării și uni
ficării Libanului, a proiectelor de
reforme necesare și să formeze un
guvern de unitate națională, trans
mit agențiile France Presse și Reu
ter. El și-a exprimat speranța că
reuniunea va reuși să pună capăt
vărsării de singe și va deschide o
eră nouă pentru Liban. Președinte
le Gemayel, relevă sursele mențio
nate, a propus examinarea a patru
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veni să adauge alte elemente de
suspiciune și tensiune. Pentru că
este limpede că asemenea măsuri
nu ar fi adoptate „de florile măru
lui", ci ca să amenințe cealaltă parte.
Desigur, direcția necesară de ac
țiune este nu sporirea numărului, nu
proliferarea, ci renunțarea la aceste
baze și retragerea trupelor în peri
metrul teritoriilor naționale, așa cum
România a propus in repetate rin-'
duri la Națiunile Unite, la reuniunea
de la Madrid și în alte foruri inter
naționale.
Dar, in condițiile actuale, un prim
pas ar fi să nu se mai adauge noi
trupe celor existente și nici să nu se
procedeze la instalarea de noi baze,
să înceteze dezvoltarea și moderni
zarea bazelor instalate pînă acum.
Aceasta ar insemna o contribuție în
semnată la diminuarea tensiunii pe
continentul european, la creșterea în
crederii între statele europene.
Evident, instalarea de noi rachete
nucleare pe continent contravine fla
grant dezideratului stringent al ac
tualității de a se întreprinde pași
concreți spre dezangajarea militară,
spre întărirea securității și încrede
rii pe continent, spre dezamorsarea
uriașului arsenal nuclear existent in
Europa. Intr-adevăr, amplasarea de
noi rachete înseamnă multiplicarea
bazelor de lansare, a spațiilor de
depozitare și a instalațiilor aferente,
extinderea rețelei armelor de distru
gere in masă, ceea ce subminează și
mai mult șansele securității și încre

derii, sporind nemăsurat riscurile
unei conflagrații pustiitoare. Fără
îndoială că, dacă s-ar da curs pro
punerii românești privind nedislocarea de noi trupe și neamplasarea
de noi baze, încetarea dezvoltării și
modernizării acestora, s-ar realiza
pași concreți pc calea spre lichidarea,
în final, a tuturor bazelor militare și
retragerea trupelor străine din țările
continentului. Dealtfel, meritul pro
punerilor românești constă și în
aceea că ele se întemeiază pe o con
cepție realistă ce preconizează un
proces gradual de soluționare a pro
blemelor, indreptînd atenția spre
măsuri de domeniul posibilului, acum
și în perspectiva apropiată, urmind
ca altora, mai de anvergură, să le
vină rîndul ulterior, într-o succesiune
rezonabilă, întemeiată pe realitățile
complexe ale vieții internaționale.
Este bine cunoscut că pentru jus
tificarea bazelor militare străine și a
dislocării de trupe in alte țări au fost
lansate, de-a lungul anilor, diverse
teorii și argumente, de la cele invocind nevoia de a păstra „echilibrul
forței", pină la cea care pretinde că,
„în interesul securității naționale",
țara care nu dispune de armament
nuclear se pune sub „umbrela ato
mică" a partenerului de alianță în
zestrat cu asemenea mijloace.
Oricare ar fi argumentele, ele nu
rezistă insă la proba faptelor. înain
te de toate, instalarea de baze mili
tare și dislocarea de trupe pe terito
riile altor țări implică lezarea suve
ranității și independenței naționale
a țărilor respective, ceea: ce se răsfrînge in mod negativ asupra an
samblului climatului internațional.
Desigur, sint cazuri cînd, din diver
se motive, anumite state solicită ele
insele, prin forurile de conducere
legitim alese ori sub egida O.N.U.,
dar și atunci cu încuviințarea liberă
a forurilor legale conducătoare, pre
zența temporară a unor forțe militare
internaționale, așa cum este, de pildă,
cazul în Cipru ori in Orientul Mijlo
ciu. Evident, aceasta este cu totul
altă problemă, decizia respectivă
fiind luată de ansamblul comunității
internaționale, iar mandatul forțelor

dislocate fiind strict limitat în timp,
în general insă, trupele și bazele
străine sint, prin simpla lor prezen
tă, un permanent factor de neîncre
dere, de insecuritate, cu atit mai
mult cu cit trupele și bazele străine
se amplasează tocmai in regiunile și
in punctele mai „fierbinți" de pe
glob.
Nu mai este un secret că prezența
bazelor și a militarilor unui stat pe
teritoriul altuia constituie, de fapt,
una din formele prin care se concre
tizează lupta pentru menținerea sau
reîmpărțirea sferelor și zonelor de
influență. Cu atit mai puțin s-ar pu
tea pretinde că bazele militare ar ’ fi
„instrumente necesare" pentru ga
rantarea securității statului unde ele
sint amplasate. Realitatea este că,
dimpotrivă, ele atrag asupra acestor
țări riscurile unor contralovituri, le
transformă in ținte potențiale, periclitîndu-se astfel in modul cel mai
grav securitatea statului unde sint
instalate.
Iată deci tot atîtea motive pentru
ca, atita vreme cit încă nu se va
ajunge la înțelegeri privind renunța
rea la trupele străine și la bazele mi
litare pe teritoriile altpr țări, este ne
cesar cel puțin să nu fie extinse și
modernizate bazele existente. Deși
este vorba de o măsură colaterală, ea
se circumscrie obiectivului major ce
vizează dezarmarea in Europa, în
primul rind dezarmarea nucleară,
precum și dezangajarea militară pe
continent. Cu atit mai binevenit ar fi
un asemenea pas în actuala situație
încordată, cind continentul european
se află pe calea unei noi escaladări
a înarmărilor.
Această propunere, alături de cele
lalte formulate de țara noastră Ia
Conferința de Ia Stockholm, indică
direcții de acțiune ce se constituie,
laolaltă, într-o vastă „strategie a dez
voltării încrederii" în Europa și in
lume, punind din nou in lumină ata
șamentul României, al președintelui
Nicolae Ceaușescu față de cauza su
premă a salvgardării păcii, securității
și destinderii.

CONVORBIRI. Erich Honecker,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit pe FranzJosef Strauss, președintele Uniunii
Creștin-Sociale din R.F.G., primministru al landului Bavaria, aflat
in R.D.G. cu ocazia Tirgului de la
Leipzig — anunță agenția A.D.N.
Au fost abordate, cu acest prilej,
probleme internaționale, precum și
relațiile dintre R.D.G. și R.F.G. De
asemenea, a fost examinată contri
buția pe care cele două state ger
mane o pot aduce la înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear in
Europa și în lume. S-a subliniat
utilițatea unui dialog serios între
Est și Vest și s-a arătat că dezvol
tarea unor relații bune intre R.D.G.
și R.F.G. contribuie Ia asigurarea
păcii — menționează sursa citată.

INTERVIU. Intr-un interviu acordat rețelei de televiziune ame
ricane „C.B.S.", președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, a cerut din
nou S.U.A. să angajeze tin dialog
cu Organizația pentru Eliberarea
Palestinei și să exercite presiuni asupra Israelului pentru retragerea
trupelor sale din Liban. Hosni
Mubarak a reafirmat că ambasado
rul egiptean în Israel se
__ poate
______reîntoarce la postul său numai după
retragerea completă a trupelor
'
‘
israeliene din Liban.

REUNIUNE REGIONALA A
F.A.O. în capitala R.D.P. Yemen
au început lucrările unei reuniuni
regionale a Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), care reunește re
prezentanții a 26 de țări din Orientul Mijlociu. Luind cuvîntul în
ședința de deschidere, primul mi
nistru al R.D.P. Yemen, Aii Nasser
Mohammed, a subliniat că depen
dența excesivă a unor țări in curs
de dezvoltare de țările industriali
zate in materie de produse alimen
tare constituie o amenințare la adresa vieții și progresului, in ță
rile respective și ar putea submi
na suveranitatea lor. Iată de ce —
a arătat el — este imperativ ca ță
rile în curs de dezvoltare să-și asigure cerințele alimentare din re
surse proprii.
NUMIRI LA DAMASC. Președin
tele Siriei, Hafez Al-Assad, a numit
trei vicepreședinți ai republicii și a
aprobat componența noului cabinet
condus de Abdel Rauf Al-Kassem,
informează agenția siriană de pre
să SANA. Potrivit unui decret pre
zidențial, cei trei vicepreședinți • ai
republicii sint Abdel Halim Khaddam, Rifaat Al-Assad și Zouheir
Masharka. Noul guvern, prezidat de
primul ministru Abdel Rauf AlKassem, constituit în urma demi-

siei de săptămîna trecută a cabine
tului precedent, include trei vicepremieri și 33 miniștri.
APROBARE. Landstagul (parla
mentul) groenlandez a aprobat cu
majoritate covîrșitoare de voturi
ieșirea Groenlandei din C.E.E. la 1
ianuarie 1985.
CANDIDATURA. Mark MacGuigan, ministrul canadian al justiției,
și-a anunțat oficial candidatura la
funcția de lider al Partidului Libe
ral din Canada, în locul lui Pierre
Elliott Trudeau. Este a doua can
didatură anunțată oficial, după cea
a lui Donald Johnston, ministru
pentru problemele dezvoltării eco
nomice și regionale.

C.E.E. CONFRUNTATA CU PRO
BLEME DIFICILE. Referindu-se la
șansele realizării unui acord asupra
problemelor cu caracter financiar
cu care este confruntată Piața co
mună, ministrul afacerilor externe
al Marii Britanii, Geoffrey Howe,
a declarat că, după părerea sa, se
poate încă ajunge la un acord in
cadrul proximei reuniuni la nivel
înalt a C.E.E. „Dar, a continuat el,
va fi extrem de dificil, pentru că
problemele înseși cu care este con
fruntată Piața comună sint extrem
de dificile" — relatează agenția
Reuter.
■ LA PHENIAN au avut loc fune
raliile lui Kim Ir, membru al Pre
zidiului Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al R.P.D. Coreene — re
latează agenția A.C.T.C. Despre
viața și activitatea celui dispărut a
vorbit Pak Sen Cer, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.C.,
vicepreședinte al R.P.D. Coreene.

ÎN LUNA FEBRUARIE, numărul
șomerilor a sporit in Canada cu
încă 3 000 de persoane. Potrivit da
telor oficiale publicate la Ottawa,
numărul total al șomerilor a ajuns
la aproape 1,5 milioane, ceea ce
constituie aproximativ 11,3 la sută
din populația activă canadiană.
CREȘTEREA APELOR PRINCI
PALELOR FLUVII și alunecările
de teren care au urmat ploilor to
rențiale ce s-au abătut asupra Pe
rului de peste o lună de zile
au [irovocat
pi
pierderea a cel puțin
60 dee vieți omenești și pagube materiale incalculabile, transmite agenția E.F.E. La San Miguel de
Alicio, la 1 200 km sud-est de caPi tal ă, 7 persoane și-au găsit
moartea după ce vehiculul în care
călătoreau a fost îngropat, pur
.
și
simplu, de o gigantică avalanșă de
noroi.

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC. Echipajul com
plexului orbital sovietic „Saliut-7"—„Soiuz T-10“—„Progress-19" și-a con
sacrat o mare parte din timp, săptămîna trecută, încheierii descărcării
navei de transport „Progress" șt reîncărcării spațiilor astfel eliberate cu
echipamente și materiale epuizate aflate in laboratorul „Saliut-7". Prin
tre altele, la bordul complexului au fost transferate apa potabilă și
combustibilul aduse de pe Pămint. In același timp, cosmonauta Kizim,
Soloviov și Alikov au continuat efectuarea de cercetări și experimente x
tehnico-științifice. Zborul complexului orbital continuă in condiții nor
male, iar starea sănătății cosmonauților este bună, transmite agen
ția T.A.S.S.

Vasiie OROS
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