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Încheierea convorbirilor oficiale
DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Șl TOVARĂȘUL DUȘAN DRAGOSAVAȚ
Noua întilnire la nivel 
înalt româno -iugo
slavă, convorbirile 
oficiale, desfășurate 
intr-o atmosferă 
caldă, de deplină 
înțelegere, stimă 
și respect reciproc, 
au pus in evidență 
do ița comună de a 
dezvolta legăturile 
de prietenie și cola
borare multilaterală, 
in interesul ambelor 
popoare, al păcii și 
destinderii in Europa 

și in lume

In zilele de 19—21 februarie, la 
Timișoara au avut loc convorbiri 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a) Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Dușan Dragosavaț, președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Iosif Banc și Virgil Cazacu, membri 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., Petru Ena- 
che, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Petre Dănică, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.. Aurel Duma, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Nicolae Mihai, ambasadorul ță
rii noastre la Belgrad.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
St<- - Dolanț, membru al Prezidiu
lui . -v itetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Vlado 
Ianjici, secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Miloș Melov- 
ski, adjunct al secretarului federal 
pentru afacerile externe, Milan Ma- 
rinkovici, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Iugoslaviei la Bucu
rești.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita in țara 
noastră a delegației U.C.I., condusă 
de tovarășul Dușan Dragosavaț, care 
se înscrie pe linia tradiționalelor 
întilniri româno-iugoslave la nivel 
Înalt.

Tovarășul Dușan Dragosavaț a 
mulțumit călduros pentru invitația 
de a vizita România și și-a mani
festat satisfacția de a se întîlni și a 
avea convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în probleme bi
laterale și internaționale de interes 
comun.

Tovarășul Dușan Dragosavaț a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii partidului șl 
statului român un cald salut din 
partea Prezidiului Comitetului Cen
tral al U.C.I., a prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia și președintelui acestuia, 
tovarășul Serghei Kraigher.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis Prezidiului 
Comitetului Central al U.C.I., Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, tovară
șului Serghei Kraigher un salut 
călduros și cele mai bune urări din 
partea sa, a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă. prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Dușan Dragosavaț au 
efectuat o amplă informare recipro-

și Iugoslavia, 
raporturi

că asupra preocupărilor actuale și 
de perspectivă ale celor două parti
de privind dezvoltarea economieo- 
socială in cele două țări, au exami
nat stadiul relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, 
România ’ - • •
bunele 
ve, rolul deosebit 
Nicolae Ceaușescu 
Tito în dezvoltarea 
lor continuă, așezarea acestor tradi
ționale raporturi pe baze trainice.

A fost reliefată importanța adîn- 
cirii conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia pentru ex
tinderea și întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie și bună vecină
tate dintre țările și popoarele noas
tre, a colaborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii de activitate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Dușan Dragosavaț și-au reafirmat 
hotărîrea ca, în spiritul stimei și 
respectului reciproc, să lărgească în 
continuare relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, pe baza princi
piilor independenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, spre binele ambelor 
țări, al poporului român și popoa
relor iugoslave, In interesul cauzei 
socialismului, păcii, securității si 

dintre 
relevînd 

româno-lugosla- 
al tovarășilor 
și Iosip Broz 
și amplificarea

independenței naționale, al colabo
rării și cooperării internaționale.

Cei doi conducători de partid au 
procedat, de asemenea, la un larg 
și aprofundat schifnb de! vederi în 
probleme ale situației politice in
ternaționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

în acest cadru, s-a apreciat că în 
viața internațională are loc o încor
dare deosebită, ca urmare a conti
nuării și intensificării politicii de 
forță și dictat, de împărțire și reîm
părțire a sferelor de influență și 
dominație, de menținere și accen
tuare a climatului de tensiune și a 
stărilor conflictuale, a accelerării 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
adîncirii decalajelor dintre țările 
dezvoltate si cele în curs de dezvol
tare, ceea ce creează grave primej
dii la adresa păcii, securității, inde
pendenței și suveranității popoare
lor, pune în pericol viața, existența 
omenirii.

A fost subliniat faptul că, în a- 
ceste condiții, se. impune mai mult 
ca oricînd ca toște statele, popoa
rele, forțele revoluționare, progre
siste și democratice, opinia publică 
să acționeze pentru oprirea încor
dării internaționale, pentru relua
rea și continuarea cursului spre 
destindere, pentru eliminarea forței 
și a amenințării cu forța în relațiile 
internaționale, pentru soluționarea 
(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea 
tovarășului 

Dușan 
Dragosavaț
După vizita de prietenie efectua

tă în țara noastră la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Dușan Dra
gosavaț, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și mem
brii delegației U.C.I. au părăsit, du
minică, Timișoara.

La plecare, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al U.C.I., 
ceilalți oaspeți iugoslavi au fost sa
lutați de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Erau prezențl tovarășii Iosif Banc, 
Virgil Cazacu, Petru Enache, Petre 
Dănică, Aurel Duma.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit buchete de flori.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, tovarășul Dușan Dragosavaț, 
și-au luat un călduros rămas bun, 
s-au îmbrățișat cu prietenie, mani- 
festindu-și satisfacția pentru vizita 
efectuată, pentru convorbirile avute, 
care se înscriu ca un nou și impor
tant moment al dialogului la nivel 
înalt româno-iugoslav, in dezvolta
rea relațiilor de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre cele două 
partide și țări, dintre popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe tovarășul Jozef Czyrek, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C, al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Polone, care a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte to
varășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe.

A participat Boleslaw Koperski, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

Oaspetele, exprimînd vil mulțu
miri pentru primire, a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut și 
cele mai buhe urări din partea tova
rășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, președintele- 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o ■ 
atmosferă caldă, tovărășească. i

Ministrul industriei chimice al Uniunii Sovietice |
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe Vladimir Vladimirovici Listov, 
ministrul industriei chimice al Uniu
nii Sovietice, care a efectuat o vizi
tă în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări și 
cele mai bune urări din partea con
ducerii de partid și de stat a Uniu
nii Sovietice și a guvernului sovie
tic. Totodată, ministrul sovietic a 
exprimat întreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, pentru

FILONUL ADINC AL TRADIȚIILOR 
REVOLUȚIONARE ALE TINERETULUI 

DIN TARA NOASTRĂ
împlinirea a șase decenii de la 

Conferința generală a tineretului 
socialist din 19—20 martie 1922, 
care a pus bazele organizației comu
niste unice de tineret la scara în
tregii țări, reprezintă un binevenit 
prilej de a pune în relief bogatele 
tradiții ale mișcării revoluționare 
de tineret din țara noastră, con
tribuția remarcabilă a tinerei gene
rații la lupta pentru înlăturarea 
exploatării și asupririi sociale și 
naționale, pentru edificarea unei 
noi societăți pe pămîntul patriei.

Parte componentă a luptei revo
luționare a maselor muncitoare din 
țara noastră, mișcarea de tineret 
își are sorgintea în transformările 
social-economice care au marcat 
sfîrșitul orinduirii medievale și a- 
parițiâ zorilor epocii moderne, 
transformări avînd ca principală 
rezultantă ivirea și ascensiunea 
proletariatului, forța socială menită 
de istoria însăși să fie purtătoarea 
consecventă a ideii de progres. 
Dezvoltindu-se sub semnul obținerii 
de către burghezie a unui profit 
cit mai mare posibil, indiferent de 
mijloacele folosite, producția de 
tip capitalist a atras, încă din pe
rioada începuturilor ei, ca forță de 
muncă nu numai adulți, bărbați 
sau femei, dar și tineri sau chiar 
copii. Este, desigur, revelator faptul 
că, la începutul secolului nostru, 
numai in industria prelucrătoare 
existentă în vechea Românie, din 
cei aproape 36 000 de lucrători de 
care dispunea, circa 3 500 erau ti
neri intre 12 și 20 de ani.

Pe de altă parte, cursul Însuși 
al dezvoltării societății modeme 
românești nu poate fi înțeles fără 
aportul tinerei generații. în revolu
țiile de la 1821 și 1848—1849, în ac
țiunile reclamate de realizarea

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășului Wojciech Jaruzelski sa
lutul său călduros și cele mai bune 
urări.

In cadrul convorbirii s-au relevat 
cu satisfacție bunele relații de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., dintre țările și popoarele 
noastre. S-a exprimat, totodată, do
rința comună de a amplifica aceste 
raporturi pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
domenii de activitate, în interesul 
celor două popoare, al construcției 
socialiste in România și Polonia, al 
cauzei generale a socialismului, a 
păcii, securității și independenței 
naționale, cooperării și colaborării in 
Europa și in întreaga lume.

In timpul întrevederii, tovarășul 
Jozef Czyrek a făcut o informare cu 
privire la situația din Polonia. In 
acest context, oaspetele a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
numele tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, calde mulțumiri pentru po
ziția adoptată de partidul și statul 
nostru in • legătură cu situația din 
Polonia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat și cu acest prilej poziția ță

-prilejul oferit, de a vizita- România, 
de a cunoaște nemijlocit din activi
tatea și realizările unor importante 
unități industriale și de cercetare, 
de a se întîlni cu reprezentanți ai 
guvernului, cu specialiști români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit' pentru salutul și urările 
transmise din partea conducerii de 
partid și de stat sovietice și a ru
gat să se transmită din partea sa, 
a conducerii de partid și de stat ro
mâne un salut călduros și cele mai 
bune urări.

In cursul Întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție colaborarea rod
nică dintre cele două țări pe plan 
economic, tehnico-științific și în al
te sfere de activitate, subliniindu-se 
că aceasta se înscrie în ansamblul 
relațiilor de strinsă prietenie șl co
laborare dintre România șl Uniunea 
Sovietică. în același timp, au fost 

unirii din 1859 sau în încleștarea 
militară din 1877—1878 care a 
adus țării, poporului român inde
pendența națională deplină, tine
retul s-a ilustrat prin pasiune 
pentru nou, spirit de angajare și 
de jertfă, entuziasm patriotic, na
țional și dăruire plenară în lupta 
pentru împlinirea idealurilor no
bile de libertate socială, unitate și 
independență națională.

Sub inriurirea acelorași eveni
mente, dezvoltarea economică, so
cială, politică și cultural-științiflcă 
a țării a cunoscut ritmuri din ce în 
ce mai accelerate, dînd naștere unui 
cadru istoric general mult mai 
prielnic afirmării luptei revoluțio
nare desfășurate de clasa munci
toare și, implicit, celei în care s-a 
angajat tinăra generație. Iar dacă 
apariția, afirmarea și dezvoltarea 
primelor organizații socialiste în 
deceniile 7—8 ale veacului trecut 
sînt indisolubil legate de activita
tea unor tineri intelectuali, stu- 
denți în marea lor majoritate: Eu
gen Lupu, V. G. Manicea, C. Stău- 
ceanu, Al. Spiroiu, Nicolae Co- 
dreanu și alții, nu mai puțin sem
nificativ este faptul că tot în acest 
răstimp se făuresc și primele aso
ciații profesionale ale tinerilor uce
nici și calfe. După modelul asocia
țiilor muncitorești, ele apar mai 
întîi la Brașov, iar apoi la Bucu
rești, Timișoara și în alte centre 
industriale ale patriei. „Obștea 
calfelor de șepcari din București" 
(1855), „Cercul tinerimii din co
merț" (1868 — Arad), „Cercul tine
rilor cizmari din Orăștie" (1872) 
sau „Cercul tinerilor lucrători me
seriași" din Alba lulia (1872) sînt 
primele semne, suficient de eloc
vente ale necesității pe care o re
simțea tineretul muncitor de a-și 

rii noastre față de situația din Po
lonia, exprimindu-și convingerea că 
poporul polonez, acționihd în strinsă 
unitate, concentrindu-și eforturile în 
direcția redresării economice, întări
rii ordinii și disciplinei sociale, uni
rii tot mai strinse a tuturor forțelor 
politice și sociale care militează pen
tru dezvoltarea socialistă, democra
tică a țării, va reuși, sub conducerea 
P.M.U.P., să soluționeze pînă la ca
păt problemele, să asigure înainta
rea Poloniei pe calea progresului și 
socialismului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității in
ternaționale. In acest cadru, s-a evi
dențiat hotărîrea celor două țări de 
a conlucra tot mai activ pe plan ex
tern, aducîndu-Și astfel contribuția 
la lărgirea colaborării și cooperării 
între state, la edificarea securității 
și păcii, la înfăptuirea dezarmării și, 
în primul rind, a celei nucleare în 
Eiiropa și in. înțreaga lume, la solu
ționarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea, în interesul 
popoarelor, al cauzei socialismului 
și progresului tuturor națiunilor.

evidențiate rezultatele bune ale co« • 
laborării in domeniul industriei chi
mice. De ambele părți a fost expri- J 
mată hotărîrea de a se identifica noi I 
domenii și mijloace care să ducă la 
intensificarea în continuare a conlu- I 
crării dintre România și U.R.S.S., a ' 
cooperării și specializării In produc
ție, inclusiv pentru găsirea unor noi 
surse de energie, în conformitate cu 
potențialul economic în continuă 
creștere al celor două țări, care asi
gură dezvoltarea unei cooperări la 
nivel superior. S-a apreciat că in
tensificarea conlucrării economice 
româno-sovietice servește construc
ției socialismului și comunismului in 
România și U.R.S.S., dezvoltării prie
teniei tradiționale dintre țările și po
poarele noastre, cauzei generale a 
păcii și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

organiza rindurile, de a-șl cunoaș
te condiția sa de existență și de a 
acționa pentru ameliorarea ei. A- 
semenea obiective, limitate prin 
conținutul lor, aveau să fie depăși
te de tinăra generație din mo
mentul în care, sub îndrumarea ne
mijlocită a vîrstnicilor, a luat con
tact cu ideile fertile ale socialis
mului științific și a pășit pe calea 
organizării politice a rîndurilor sale.

Contactul permanent cu mișcarea 
muncitorească și socialistă își avea 
rădăcinile în preocuparea proleta
riatului, a organizațiilor sale politi
ce pentru apărarea tinerei generații, 
pentru ocrotirea a ceea ce repre
zenta izvorul viu al reproducerii 
forței de muncă și însuși viitorul 
țării. Iar eficiența acestei acțiuni a 
sporit necontenit, odată cu progre
sele ce se înregistrau în procesul 
însuși de transformare a proleta
riatului din „clasă în sine" in 
„clasă pentru sine". Iată de ce 
făurirea, în 1893, a Partidului so
cial-democrat al muncitorilor din 
România a inriurit sensibil cursul 
luptei revoluționare desfășurate de 
tinăra generație. în partidul clasei 
muncitoare, tineretul a văzut un 
conducător ce trebuia urmat. Mai 
întîi, fiindcă pe steagul de luptă al 
acestuia au fost de timpuriu în
scrise revendicări economice și 
politice specifice tineretului (limi
tarea folosirii forței de muncă a 
copiilor sau asigurarea condițiilor

• Marin BADEA, 
cercetător științific 
Ia Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lînqă C C. al P.C.R.

(Continuare in pag. a III-a)
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Judecată dreaptă

I
I
I
I
I
I
I

S-a încetățenit obiceiul ca la 
mina Aninoasa din Valea Jiu
lui să aibă loc periodic cite o 
.Judecată muncitorească". In 
acest cadru organizat, minerii 
pun in discuție cazurile cele 
mai flagrante de indisciplină fi 
de absențe de la lucru. La ul
tima .Judecată", ortacii i-au dat 
lui S. Florea un ultim avertis
ment : dacă nu-și vede de trea
bă i se va desface contractul 
de muncă. S. F. a promis, s-a 
angajat, dar a uitat.

A uitat și l-a costat. I t-a 
desfăcut contractul de munci. 
Pentru a 13-a oară !

Număr cu adevărat ghinionist 
pentru 
încercat 
A fost 
Minerii 
vintuL

I
I
I
I
I
I
I
I

el, intrucit degeaba a 
să mai ceară o păsuire, 
a 13-a fi ultima oară, 
ftiu să-fi respecte cu-

Ca pe roate
Printre cei mai destoinici gos

podari din comuna maramure
șeană Repedea se numără si 
frații Țudic. Cinci la număr. Și 
toți cinci au îmbrățișat aceeași 
meserie : cea de șofer. De 
mai bine de 15 ani, cel 
mai mare dintre ei, Ioan 
Țudic, coboară din creierii 
munților, pe drumuri fo
restiere înguste și șerpuitoare, 
buștenii pentru U.F.E.T. Vișeu de 
Sus. El iși încrucișează cursele, 
pe aceleași trasee, cu alți doi 
frați. Al patrulea este șofer la 
Fabrica de lapte din Vișeu de 
Sus, iar ultimul, Vasile, lucrea
ză la autobaza din Borșa și 
transportă minerii la locurile de 
muncă și accsă, cu o punctuali
tate

Si 
cei 
fost

I

de ceasornic.
încă ceva ; nici unul din 
cinci frați-șoferi nu a 

sancționat pentru abateri 
de la regulile ' ' '
Dimpotrivă, slnt lăudați pentru 
că totul merge..

de circulație.
ca pe roate 1

| Dintr-un foc!
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Profesorul loan Munteanu 
din Țibucani, județul Neamț, ne 
semnalează faptul că multi con
săteni au rămas, în iarna asta, 
fără cite o oaie și chiar fără 
două sau trei, din cauza lupilor 
din pădurile învecinate. Cine și 
cum să le vină de hac ? Răs
punsul l-a dat iscusitul pădurar 
Ionel Cloșcă, l-a adunat pe cei 
mai buni vinători din sat și, cu 
el in frunte, au pornit pe cără
ruile înzăpezite ale pădurii; 
Truda lor — pențru că temera
ra incurs!

■ șoară fi 1 . ...... .........
— a fost pe deplin răsplătită. 
Au căzut in bătaia puștii mai 
mulți lupi dolofani, care au plă
tit cu... blana stricăciunile pro
vocate. Blăni care slnt conside
rate chiar trofee in materie.

Ca să vezi!

dune n-a fost deloc u- 
nici lipsită' de pericole.

Obiective și sarcini actuale in economie

TARII-MAI MULT CĂRBUNE!
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...Lupoaia, Hor&ști, Motni-Vest, 
Girla, Roșiuța, Dragoiești, Jilț-Sud. 
Sînt nume din perimetrul carbonifer 
al Gorjului, a căror rezonanță fixea
ză in memorie nu doar ființarea a- 
cestor vechi așezări, ci, mai curind, 
noul lor renume de puternice zone 
ale bătăliei pentru tot mai mult căr
bune energetic. Le-am cuprins în a- 
ceastă enumerare pentru că ele de
finesc colectivele de mineri care, a- 
sumîndu-și cu responsabilitate sar
cinile complexe ce le revin, au ac
ționat cu toată fermitatea, încă din 
primele zile ale anului, reușind să 
îndeplinească și să depășească pre
vederile de plan la extracția de lig
nit pe luna ianuarie, să-și creeze 
premisele pentru o activitate rodni
că pe parcursul întregului an. Ne 
vom referi în continuare la modul 
concret în care acționează pentru 
sporirea neîncetată a producției de 
cărbune colectivul 
uneia din cele 
mai tinere uni
tăți miniere din 
bazinul gorjean — 
cariera Jilț-Sud.

In prima lună a 
anului, la această 
unitate s-a exca
vat și transpor
tat, prin funcțio
narea a două li
nii tehnologice, o 
cantitate de peste 
600 000 mc masă 
minieră, ceea ce 
înseamnă depăși
rea planului cu 
circa 115 000 metri 
cubi la excavarea 
sterilului și 95 
tone la producția 
de lignit. S-a înregistrat o încărcătură 
medie orară de 850 mc masă minieră 
pe fiecare utilaj și un indice de folosi
re extensivă de peste 70 la sută. Chiar 
și numai aceste date sînt de natură 
să releve că minerii de la Jilț-Sud 
se preocupă cu răspundere de depli
na valorificare a forțelor tehnice 
existente, de creșterea randamentu
lui activității de extracție. Care sînt 
factorii ce stau la baza acestor rea
lizări ?

— Din experiența anului trecut — 
ne spune șeful carierei, ing. Aristică 
Paicu, am învățat că e dificil să te 
încadrezi în nivelul prevederilor pla
nului dacă desfășori o activitate în 
salturi, dacă nu reușești să acționezi 
în perspectivă pentru a asigura con
dițiile realizării ritmice atît a sar
cinilor la extracția de cărbune, cit 
și la excavarea sterilului. Avînd în 
vedere condițiile mai dificile din se
zonul de iarnă, încă din lunile no
iembrie și decembrie am condus de 
așa manieră excavațiile pentru a 
avea, la începutul noului an, un strat 
cit mai mic de copertă pe treptele 
de exploatare. Firește, îndeosebi în 
exploatările „de suprafață" nu e su
ficient ce ai făcut ieri pentru a avea 
o btină activitate azi, dacă formații
le de lucru, fiecare muncitor în par
te nu acordă atenția necesară între
ținerii și exploatării utilajelor, nu 
intervin prompt pentru prevenirea și 
eliminarea deficiențelor ce se Ivesc, 
oricît de mici ar fi ele.

Consemnînd cele de mal sus, adu
cem în discuție o problemă esen
țială : cit de „obiective" sînt cau
zele prin care factorii de conducere 
dintr-o serie de unități miniere ale 
Gorjului explică neîncadrarea în 
ritmurile de producție planificate, 
„imposibilitatea" atingerii indicilor 

de productivitate prevăzuți, în se
zonul de iarnă. Deși au fost cunos
cute sarcinile acestui an, deși s-au 
făcut mari cheltuieli pentru dotarea 
și punerea la punct a activității de 
extracție, în mai multe cariere nu 
s-a asigurat nici în această primă 
parte a anului o funcționare cores
punzătoare a liniilor tehnologice. De 
ce la cariera Jilț-Sud, de pildă, se 
înregistrează indici intensivi de 800— 
900 mc masă minieră excavată pe 
oră, în timp ce ia alte unități, cum 
sînt cele de la Rovinari-Est, Tisma- 
na I, Roșia-Jiu, acesta nu a ajuns, 
avînd in vedere utilajele de aceeași 
capacitate, nici la 400 mc pe oră ? 
Asemenea situații dovedesc mai cu- 
rînd că specialiștii, colectivele de 
muncă din aceste unități nu au a- 
doptat încă cele mai eficiente mă
suri și nu au pus în valoare între
gul potențial uman pentru buna or

LA CARIERA JILȚ-SUD

Disciplină și înaltă răspundere 
muncitorească pentru folosirea 

judicioasă a utilajelor
ganizare și desfășurare a fluxului 
productiv din cariere.

— Era o vreme cînd și la noi — 
aflăm de la maistrul miner Ion Ne- 
bunu — se produceau cam multe de
fecțiuni mecanice și electrice, iar 
benzile de cauciuc se rupeau tocmai 
cînd nu te așteptai. Defecțiuni de a- 
cest fel au apărut și or să mai apa
ră. E lesne insă de înțeles că dacă 
întreținem cît mai bine utilajele, 
dacă supraveghem atent circuitele 
de benzi și efectuăm intervenții de 
calitate, numărul acestora este tot 
mai mic. în prezent punem un mare 
accent pe efectuarea în termen, fără 
nici o aminare, a reviziilor și repa
rațiilor la utilajele conducătoare, 
pentru a avea garanția funcționării 
lor la parametrii planificați. Am 
luat totodată măsuri pentru crește
rea operativității la intervenții. în 
timp, am efectuat și o serie de a- 
daptări și perfecționări tehnologice 
— posibile la orice carieră — care 
acum iși spun cuvîntul. Unde este 
interes și preocupare, terenul cău
tărilor și al inițiativei muncitorești 
este fertil.

De curind, aici s-a aplicat cu suc
ces o importantă acțiune tehnică. 
Efectul ei ? Diminuarea consumului 
de energie electrică și reducerea de 
la 45 do minute la 10 minute a tim
pului de comutare a fluxului de pe 
cărbune pe steril și invers.

An), urmărit la .dispeceratul carie
rei mbdul de funcționare a utilajelor 
în prima jumătate a lunii februarie. 
Cu excepția zilelor destinate revizii
lor săptăminale, cele două excava
toare au funcționat din plin cite 
16—17 ore pe zi. în acest răstimp, 
volumul de masă minieră excavată 
suplimentar a mai sporit cu 40 000 
mc. Și încă un fapt îmbucurător : 
registrul de urmărire a producției 

nu consemnează nici o întrerupere 
accidentală. „Funcționînd în acest 
ritm, ne-a spus brigadierul Gheor- 
ghe Sărăcin, șeful formației de pe 
excavatorul 1400—01, noi reușim să 
dislocăm suplimentar, aproape zil
nic, peste 1 000 mc masă minieră. Eu 
cred că în modul de funcționare a 
utilajelor se oglindesc înseși munca, 
răspunderea, competența oamenilor. 
Este binevenit decretul cu privire la 
întărirea ordinii și disciplinei in 
unitățile economice, el exercită o 
influență pozitivă asupra climatului 
nostru de lucru. Munca, interesele 
producției ne-au impus însă dinain
te să acționăm în acest spirit de in
transigență, eliminind pe cei care nu 
s-au ținut de treabă. De mai multă 
vreme lucrăm in acord global, astfel 
că fiecare muncitor este răspunză
tor de rezultatele întregii formații. 
Iar datoria noastră supremă este să 

dăm țării tot mai 
mult cărbune, 
considerînd pre
vederile de plan 
minime".

De la o pro
ducție de 1,6 mi
lioane tone lignit 
în anul trecut la 
aproape 2,1 mili
oane tone, conco
mitent cu disloca
rea unui volum de 
peste 8,5 milioane 
mc steril — iată 
sarcinile ce revin 
colectivului carie
rei Jilț-Sud în cel 
de-al doilea an 
al cincinalului.

— Spiritul de or
dine, de exigență 

și răspundere cu care acționează a- 
cest tînăr colectiv minier, ne-a spus 
la sfîrșitul anchetei noastre inginerul 
Gavril Baican, directorul întreprin
derii miniere Jilț, ne dă garanția că 
prevederile planului vor fi îndepli
nite și depășite, așa cum s-a angajat 
de fapt în recenta adunare generală 
a oamenilor muncii. Cariera Jilț- 
Sud cuprinde un perimetru minier 
de mare perspectivă, care va fi dotat 
cu noi utilaje de înaltă tehnicitate. 
Chiar in aceste zile a intrat în pro
be de producție cel de-al treilea ex
cavator de mare capacitate și in cu
rind vom pune în funcțiune a doua 
linie de haldă. Cu acest nou circuit 
asigurăm creșterea cu circa 40 la 
sută a volumului de excavați! față 
de cel realizat în anul 1981. Prin in
tensificarea activității de montaj 
vom asigura punerea îu funcțiune, 
în semestrul următor, și a celei de-a 
patra linii tehnologice. Acționăm în 
perspectivă pentru pregătirea forței 
de muncă, astfel incit să asigurăm 
nu numai înfăptuirea la termen a 
programului de dezvoltare, ci și spo
rirea substanțială a producției de 
cărbune, pe măsura cerințelor econo
miei naționale, a sprijinului inesti
mabil de care ne bucurăm din 
partea conducerii de partid și de stat. 
Așa înțeleg minerii noștri să înfăp
tuiască în practică una din sarcinile 
importante subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță de lucru comună de la C.C. al 
P.C.R. — și anume de a acționa cu 
toată răspunderea pentru realizarea 
șl depășirea planului la extracția dc 
cărbune pe acest an și pentru a crea 
baza necesară creșterii producției in 
anii următori.

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scinteil"

*

Era firesc, era necesar ca spiritul 
concret, constructiv al dezbaterilor 

să se regăsească și in hotărîrea adoptată
„Este bine că din adunările de 

dare de seamă și alegeri care au 
loc in aceste zile la uzina „Tracto
rul" din Brașov — ne spune Vasile 
Ștefănescu, secretarul comitetului de 
partid din sectorul montaj general 
— v-ați oprit la cea din secția ro- 
daj-aspect. Aici lucrează, cum obiș
nuim noi să-i numim, „piloții" de 
încercare a tractoarelor. Muncitori 
cu cea mai înaltă calificare. Cei 
care pun ultima semnătură a res
ponsabilității pe marca calității pro
duselor uzinei".

Această sugestivă carte de vizită 
avea să fie prezentă, in multe mo
mente, și pe parcursul adunării ge
nerale. Ea s-a făcut simțită în pri
mul rînd prin spiritul exigent, cri
tic și autocritic, în care darea de 
seamă a înfățișat munca organiza
ției de bază, a comuniștilor de aici, 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție, a sarcinilor prioritare vizînd 
îmbunătățirea calitativă a produse
lor, realizarea exportului, creșterea 
eficienței întregii activități econo
mice — obiective de importanță vi
tală și pentru uzina „Tractorul", 
subliniate cu tărie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta întîl- 
nire cu activul de partid și de stat 
din județul Brașov.

Tocmai pornind de la acestea, fără 
ocolișuri, in mod direct, deschis, 
darea de seamă a relevat realizări
le, dar mai ales neîmplinirile din 
munca acestui colectiv. S-a subliniat, 
pe bună dreptate, că este un merit 
al organizației de partid de aici 
faptul că, deși confruntat cu o serie 
de greutăți, colectivul acestei secții, 
în frunte cu comuniștii, s-a mobili
zat exemplar și a reușit să asigure 
montarea a peste 40 400 de tractoare, 
să execute, în condiții le maximă 
operativitate, o serie de comenzi 
pentru export- Eficiența activității 
politice și organizatorice desfășurate 
de organizația de partid se reflectă 
și în rezultatele obținute în depăși
rea planului la producția netă, pre
cum și in încadrarea în cheltuielile 
planificate la o mie lei producție 
marfă. Intr-adevăr, așa cum arătau 
comuniștii Alexandru Beznea, Petre 
Dumitru, Ion Colța și alții, biroul or
ganizației de bază a acționat — mai 
ales după analiza consacrată îmbu
nătățirii calității produselor, ce ă 
avut loc în luna iulie cu activul co
mitetului de oartid din uzină — ca 
un „motor de înaltă capacitate" pen
tru cîștigarea bătăliei calității. Adu
nările generale de partid au devenit 
nu numai locul unde s-au născut 
cele mai valoroase inițiative și pro
puneri în acest domeniu, ci și locul 
unde — printr-o confruntare comu
nistă, combativă de opinii — s-au 
finalizat1 măsuri' deosebit de inipor- 

’tărife.' Dacă prestigiul firmei „Trac
torul" s-e afirmat în continuare pe 
noi piețe sail și-a consolidat apre
cierea pe cele unde este deja cu
noscută. un merit îl au organizația 
de partid și comuniștii din secție.

Era de așteptat, firește, ca preo
cuparea pentru continua îmbunătă
țire a calității produselor să fie ana

lizată mai profund, să fie abor
dată mai temeinic atit in dezba
teri, cît mai ales în hotărirea adopta
tă. E drept, comuniștii Alexandru 
Breazu, Nicolae Bătrînu. Marcel 
Bodeanu și George Leoveanu au 
evaluat în mod critic și autocritic 
cîteva din posibilitățile ce se cer 
mai bine valorificate pentru obține
rea unor rezultate superioare — în
tărirea ordinii și disciplinei (anul 
trecut s-au înregistrat peste 10 000

La „Tractorul"-Brașov

ore absențe nemotivate și învoiri), 
extinderea policalificării (fiecare 
mecanic din această secție trebuie să 
cunoască cel puțin 2—3 meserii), 
cultivarea, în forme mai diverse șl 
eficiente, a tradițiilor muncitorești, 
a răspunderii față de marca uzinei. 
„Am simțit că îndemnul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea 
cu activul de partid și de stat, de 
a valorifica mai deplin tradițiile 
muncitorești înaintate, răspunderea 
față de calitatea de proprietari și 
producători — spunea secretarul co
mitetului de partid din sectorul 
montaj general — ne-a fost adresat 
și nouă, comuniștilor de la „Tracto
rul". Și de aceea, prin tot ce facem, 
trebuie să-i dăm viață".

Prezente puternic in dezbateri, 
asemenea preocupări vitale pentru 
activitatea organizației de partid de 
aici n-au ocupat însă locul cuvenit 
în hotărirea adoptată de adunarea

Tragerea la sorți pentru luna februarie 
a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează că tragerea la 
sorți a obligațiunilor C.E.C. cu cîș- 
tiguri pentru luna în curs va avea 
loc în Capitală, simbătă 27 februa
rie, orele 13,30, în sala Casei de 
cultură din str. Zalomit nr. 6.

După cum este cunoscut, poseso
rii de obligațiuni C.E.C. beneficiază 
de importante /ciștiguri în bani cu

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă asiguraților să folo
sească ca formă de plată a primi
tor de asigurare „consimțăttUntiiI 
scris". Acesta constă în împuterni
cirea ce se dă de către asigurați 
plătitorilor de retribuții de a achi
ta Administrației Asigurărilor de 

generală. Pe de o parte, pentru că, 
încă din faza de proiect, hotărirea 
a fost rezultatul unei elaborări pri
pite, de către doi membri ai birou
lui, fără consultarea mai multor co
muniști și nici măcar a întregului 
birou. Pe de alta, colectivul desem
nat să îmbunătățească proiectul de 
hotărire pe baza observațiilor și 
criticilor formulate în timpul dez
baterilor s-a făcut prea puțin ecoul 
acestora, păstrind „intact" materia
lul redactat înaintea adunării gene
rale. Edificator în acest sens e fap
tul că cele patru .măsuri (adoptate 
„in domeniul economic" — prin 
caracterul lor general, enunțiativ, 
fără termene șl responsabilități pre
cise — nu dau nici pe departe un 
contur precis muncii de viitor, o- 
biectivelor majore ce stau în fața 
organizației de partid, a comuniști
lor de aici, pentru a-și spori contri
buția Ia îmbunătățirea în continuare 
a calității produselor. Ce alte indi
cații ar mai fi trebuit să existe ? 
Orientările date de secretarul gene
ral al partidului la intilnirea de 
lucru din județul Brașov, adaptate 
specificului uzinei, al secției, con
stituie în fapt un program de lucru 
clar și concret. Și tocmai de aceea, 
spre a-și îndeplini menirea pe care 
trebuie s-o aibă — de program de 
activitate al organizației de bază 
pentru o perioadă de doi ani și 
jumătate — hotărîrea adoptată de 
adunarea generală se cere reexami
nată și îmbunătățită potrivit acestor 
orientări, potrivit realităților șl ce
rințelor economice actuale cu care 
se confruntă colectivul.

Constantin PRIESCU

valori cuprinse între 50 000 de lei 
și 800 de lei, care se acordă in fie
care lună, prin trageri la sorți.

Tragerea la sorți fiind publică, 
toți cei interesat! sînt invitați să 
participe la lucrările de efectuare 
a acesteia.

Lista oficială cu rezultatele tra
gerii ia sorți a obligațiunilor C.E.C. 
cu ciștiguri din 27 februarie a.c. se 
va publica în presa centrală.

ADAS
Stat, din drepturile tor, primele, 
atît pentru asigurările în curs, cit 
și pentru cele pe care le vor în- " 
cheia Sau reînnoi. în acest mod, 
prin plata la termen a primelor, 
asigurați! beneficiază neîntreruot 
de drepturile ce decurg din asigu
rare.
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Bietul socru!...
— Cu mujdei sau fără ?
— Ba cu mujdei și cu mămă- 

liguță...
Căzind de acord asupra mo

dului in care vor „savura" puiul 
sau găina — fie ce-o fi, nu
mai pe grătar și pe jar să fie 1 
— Mihai Constantin din Horod- 
niceni — Suceava și-a luat so
ția la braț și au pornit-o spre 
cotețul cu găini din ograda lui 
tata-socru. Trezite din somno
lență, orătăniile au inceput să 
zburătăcească și si cotcodăceas- 
că, trezindu-și stăpinul.

— Care ești, mă? — a între
bat omul.

In loc de răspuns, tata-socru 
s-a pomenit doborit de ginere 
la pămint.

Socrul a zăcut în spital aproa
pe trei luni pini și-a venit in 
fire, iar ginerele a fost trimis 
pentru patru ani la închisoare, 
pină i-o veni mintea la cap.

constanța. S-au asigurat 
semințe de calitate, din soiurile 

și hibrizii cei mai productivi

De la o țigară
La puțin timp după lăsarea 

serii, trecătorii de pe bulevar
dul Frăției din Miercurea Ciuc 
au văzut ieșind trimbe de fum 
din 
Fără 
unul 
mul 
pierii militari. Veniți în grabă 
mare la fața locului, pompierii 
au reușit să stingă focul, înain
te ca acesta sd provoace pagu
be prea mari.

După cercetările întreprinse 
la fața locului și in urma fo
cului, concluzia a fost clară : 
gazda adormise cu țigara a- 
prinsă.

apartamentul unui bloc, 
să mai. stea pe glnduri, 

dintre ei a dat fuga la pri- 
telefon fi a anunțat pom-

Numai „cadou" 
n-a fost

la!n loc să parcheze mașina 
locul ei (un autolaborator al în
treprinderii „Electroaparataj", 
din Cimpina), șoferul Nicolae 
Oprea s-a dus motorizat acasă 
la el, la Brebu. Aflind insă că 
tocmai in ziua respectivă o fată 
din sat iși sărbătorește ziua de 
naștere, N. O. s-a urcat la volan 
și a pornit cu autolaboratorul 
la Cimpina să-l cumpere un ca
dou. La întoarcere, circulind cu 
viteză excesivă și aflat sub in
fluența alcoolului, a pierdut 
controlul volanului la o 
și mașina s-a izbit de un 
Un tinăr aflat in cabină, 
el, și-a pierdut via fa.

curbi 
pom. 
lingă

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteil"
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în județul Constanța pregătirile 
pentru campania agricolă de pri
măvară au intrat in faza finală. 
Pentru recolta ’82 s-au executat 
arături adinei pe întreaga suprafa
ță destinată culturilor de primăva
ră. Au fost fertilizate peste 91 la 
sută din culturile de grîu și orz, 
lucrare care se va încheia în ur
mătoarele zile. In momentul de față, 
în unitățile agricole ale județului 
se desfășoară acțiuni de amploare 
pentru pregătirea semințelor din 
soiuri și hibrizi de înalt randament, 
întreaga cantitate de semințe este 
asigurată șl, in proporție de 90—95 
la sută, se află în unitățile agricole. 
La Centrul de semințe de cereale 
și plante tehnice Medgidia s-au în
cheiat condiționarea și calibrarea 
celor 2 725 tone sămînță de porumb 
pentru primăvară, iar acum conti
nuă aceeași operațiune la sămința 
destinată culturilor duble. Ing. Mar
gareta Scripcă, șefa centrului, ne 
spune că 2 400 tone au și fost pre
luate de unitățile agricole. Prelua
rea semințelor putea fi încheiată 
dacă unele unități agricole respec
tau graficele stabilite. Cooperativa 
agricolă „Nicolae Bălcescu" nu a 
preluat încă 11000 kg porumb de 
sămînță, iar C.A.P. Mireasa — 6 900 
kg. Nu sînt singurele unități care 
acum, in prag de primăvară, nu au 
semințele în magazia proprie.
' Centrul de la Medgidia livrează 
semințe calibrate de porumb în 22 
de județe, în același timp primește 
unele cantități din diferiți hibrizi. 
O acțiune de larg interes, departe 
de a fi încheiată. Unitățile agricole 
constănțene așteaptă să fie livrate 
41 tone semințe din hibridul sim
plu 412 de la Călărași. In schimb, 
centrul de la Medgidia nu a livrat 
peste 600 tone porumb așteptat In 
județele Tulcea, Brăila, Vaslui , și 
altele. Timpul semănatului se apro
pie, dar buletinele de analiză nu 
sînt încă gata. Și la alte culturi, în 
diferite cooperative întîrzie pre
luarea semințelor. în unitățile din 
consiliul agroindustrial Pantelimon 
n-au fost preluate in totalitate se
mințele de floarea-soarelul și plan
te medicinale care trebuie însămin- 
țate în prima epocă.

Dincolo de aspectele de ordin

cantitativ, se pune problema asigu
rării semințelor din soiuri și hi
brizi într-o structură adecvată con
dițiilor fiecărei unități agricole. In
vestigațiile făcute în rindul specia
liștilor din unități și de la consi
liile agroindustriale, cu sprijinul 
cercetătorilor de la Stațiunea de 
cercetări pentru culturi irigate, au 
evidențiat posibilitățile de a mări 
recoltele de porumb pe mii de hec
tare prin extinderea hibrizilor tîr- 
zii de porumb. Tovarășul Dumitru 
Anghelina, directorul Direcției a- 
gricole, precizează că 75 la sută din 
cele 138 500 hectare destinate po
rumbului vor fi cultivate cu hibrizi 
cu potențial productiv superior din 
grupele 400 și Pionier. Cantitățile 
de semințe pregătite asigură creș
terea suprafețelor de hibrizi mai 
productivi cu 14 000 hectare față de 
anul trecut. în acest an amplasarea 
hibrizilor se face nu numai pe uni
tăți, ci și pe sole distincte în ra
port cu fertilitatea pămîntului și 
cerințele hibridului respectiv.

Pentru recolta ’82 s-au asigurat 
semințe din soiuri și hibrizi cu po
tențial productiv superior și la 
floarea-soarelui. Pentru a avea nu
mai semințe de calitate cu valoare 
culturală bună s-a organizat alege
rea la masă a acestora bob cu bob, 
așa cum se alege fasolea înainte de 
a fi pusă la fiert. în acest an 80 
la sută din suprafața pentru floa
rea-soarelui va fi însămînțată cu 
hibrizi Sorem 80 și 82 și Romsun- 
59, care dau recolte sporite pe te
renurile fertile irigate. în total, su
prafața cu acești hibrizi este cu 
10'000 hectare mai mare față de 
anul trecut. Ținînd seama de însu
șirile soiului Record, acesta este 
amplasat pe terenuri neirigate.

Am insistat asupra acestor aspec
te pentru că ele evidențiază moda
lități de sporire a recoltelor la cul
turi cu pondere însemnată în agri
cultura dobrogeană, ca șl în alte 
zone ale țării. Calitatea semințelor 
sub aspectul valorii culturale și al 
potențialului productiv este, tre
buie să fie peste tot in atenție, de
oarece semințele reprezintă cea mai 
eficientă dintre toate investițiile 
destinate producției agricole.

Constantin BORDEIANU

- pregătită temeinic, 

în toate unitățile agricole!
buzău: Reparațiile s-au încheiat,

calitatea este bună
Mecanizatorii de la 

cele 14 S.M.A.-uri din 
județul Buzău au în
cheiat reparațiile la 
tractoarele și mașini
le agricole care vor 
participa la campania 
de primăvară. După 
cum ne informează 
directorul Trustului 
S.M.A. Buzău, ing. 
Mihai Petrescu, în 
campania recent în
cheiată s-a acordat o 
mai mare atenție ca
lității lucrărilor exe
cutate și prin activi
tatea de recondiționa- 
re a pieselor de 
schimb s-au realizat 
economii în valoare 
de peste 8 milioane 
lei. De asemenea, au 
fost amenajate agre
gate complexe care, 
printr-o singură tre
cere, vor efectua mai 
multe lucrări. Prin a- 
ceasta, la fiecare hec
tar de teren pregătit, 
se vor economisi mi
nimum 14 litri de mo
torină și se va obține 
o productivitate supe
rioară. Totodată, în 
fiecare S.M.A. au fost 
pregătite și ateliere 
mobile de reparații 
care vor însoți brigă
zile de tractoare în 
campanii. Acestea au 
fost dotate cu piesele

de schimb necesare.
Ceea ce a intervenit 

nou în campania de 
reparații recent în
cheiată este faptul că 
pe lingă cele patru 
comisii de recepție ă 
lucrărilor, formate din 
cite 5 specialiști de la 
nivelul trusturilor 
S.M.A. și I.A.S., prin 
hotărirea secretariatu
lui Comitetului jude
țean de partid Buzău 
a fost constituită 
o comisie de suprare- 
cepție a reparațiilor, 
din care fac parte ac
tiviști ai secției agra
re a comitetului ju
dețean de partid spe
cialiști de la D.G.A.I.A. 
și U.J.C.A.P. și din sta
țiunile de mecaniza
re, realizîndu-se ast
fel un control rigu
ros. Am însoțit timp 
de două zile acest co
lectiv in controlul e- 
fectuat la stațiunile 
de mecanizare Poșta 
Cilnău, Rm. Sărat și 
Balta Albă. După mi
nuțioase verificări și 
testări ale tractoarelor 
și mașinilor, califica
tivele consemnate de 
comisiile de recepție 
în procesele verbale 
au fost confirmate. 
Iar unde s-a apreciat

că sînt necesare re
medieri au fost stabi
lite termene și res
ponsabilități precise. 
La toate cele 7 sta
țiuni de mecanizare 
supuse controlului pî- 
nă in prezent, calita
tea reparațiilor este 
bună. Se constată însă 
o slabă preocupare 
din partea bazei ju
dețene de aprovizio
nare și a D.G.A.D. 
București în ce pri
vește asigurarea ne
cesarului de anvelope 
pentru tractoare (500 
bucăți) și remorci (800 
bucăți). „Pină la în
ceperea campaniei de 
primăvară a mai ră
mas puțin timp — 
precizează ing. Ion 
Manolache, directorul 
S.M.A. Balta Albă — 
și această problemă 
trebuie rezolvată ur
gent, în special la 
tractoare, care sînt 
mașinile hotărîtoare 
în efectuarea oricărei 
lucrări în cîmp. Alt
fel ne trezim că trac
toarele sînt gata să 
intre în brazdă, dar 
nu pot să... meargă".

Stelian CHIPER 
corespondentul 
„Scinteil”

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturole la I.A.S. Urziceni, județul 
Ialomița Foto : N. Buicst

Pășunile Maramureșului> ■> 
așteaptă mina gospodarului 

...dar așteptarea e lungă și păgubitoare
în conformitate cu programul de 

măsuri privind sporirea producției 
zootehnice, în acest an urmează să 
fie fertilizate in județul Maramu
reș peste 100 000 de hectare de pa
jiști naturale, din care 65 000 hec
tare cu îngrășăminte chimice, iar 
restul cu îngrășăminte naturale. Re
zultatele înregistrate pină în pre
zent însă sînt deosebit de modes
te. Pină la sfîrșitul lunii ianuarie, 
de pildă, se fertilizaseră doar 3 150 
hectare. Cu îngrășăminte chimice 
s-au fertilizat 95 hectare de pa
jiști naturale la cooperativele agri
cole și 2145 hectare de pășuni a- 
parținind consiliilor populare, iar 
cu gunoi de grajd — 360 hectare la 
cooperativele agricole și numai 503 
hectare la consiliile populare. Nici 
în primele două decade ale lunii fe
bruarie acțiunea de fertilizare a pa
jiștilor naturale din județ n-a pro
gresat prea mult, aceasta fiind ilus
trată și de faptul că pînă la a- 
ceastă dată suorafața fertilizată nu 
depășește 13 000 hectare în total, 
din care cea îngrășată cu gunoi de 
grajd a atins doar 2 840 hectare.

Avînd insă în vedere însemnăta
tea deosebită a asigurării cît mai 
devreme în primăvară a unor furaje 
îndestulătoare pe toate pajiștile na
turale din județ pentru atingerea 
unor parametri înalți la producția 
animalieră, pentru primul trimes
tru al anului s-a prevăzut fertili
zarea a 21 000 hectare, dar dună 
cum se vede nici această progra
mare nu s-a respectat. De ce ?

— în momentul de față, ne spu
nea tovarășul Grigore Pop, direc
torul întreprinderii de îmbunătăți
re și exploatare a pajiștilor Mara
mureș, principalul impediment în a- 
tingerea cotelor de plan prevăzu
te este zăpada prea mare care se 
mai află în zonele cu pășuni întin
se — Lăpuș, Vișeu de Sus. Sighetu 
Marmației și Ieud. Deși dispunem 
de un elicopter și un avion utili
tar, nu putem administra îngră- 
șămintele peste stratul gros de ză
padă, deoarece cînd aceasta se to
pește antrenează la vale șl îngră- 
șămintele. Pînă acum, cu mijloace
le noastre mecanizate s-a lucrat in 
zonele de șes ale județului, mai 
ales în Lunca Someșului — la Tăuți

Măgherăuș, Seini, Baia Mare — și 
la Copalnic Mănăștur, Crăciunești, 
unde s-au aplicat și amendamente 
calcaroase pe 100 de hectare de pa
jiști. Sîntem pregătiți să intensifi
căm fertilizarea și în zonele mon
tane, unde se află mari suprafețe 
din pășunea județului, de îndată ce 
se va mai subția stratul de zăpadă.

Din datele de mai sus reiese fără 
îndoială că acțiunea de fertilizare 
a pășunilor și fînețelor naturale in 
județul Maramureș este foarte > in- 
tîrziată. Nici în cooperativele agri
cole de producție și nici la asocia
țiile intercooperatiste profilate pe 
creșterea animalelor — care au 
chiar lingă ferme suprafețele de 
fertilizat — lucrarea aceasta nu se 
desfășoară în ritmul necesar. De a- 
semenea, dacă pe suprafețele des
tinate culturilor cerealiere coopera
torii au cărat cu mijloace proprii 
din gospodăriile tor îngrășăminte 
naturale, pe pajiștile destinate pă- 
șunatului se face încă prea puțin. 
Atît cu mijloacele mecanizate, cit 
și cu atelajele cooperativelor și cele 
ale membrilor acestora trebuie să 
se acționeze cu mai multă fermi
tate Ia transportul îngrășămintelor, 
punîndu-se în valoare această 
imensă bogăție pe care o deține 
Maramureșul — pășunile și ani
malele.

In consens cu măsurile și regle
mentările intrate în vigoare la 
începutul acestui an, cu privire la 
sarcinile autoaprovizionării terito
riale, a valorificării cu înalt ran
dament a pămîntului și sporirii pe 
această bază a contribuției la fon
dul de stat se impune o mobili
zare cu adevărat cuprinzătoare a 
forțelor în acest sector, pornind 
chiar de la organele agricole ju
dețene. Și aceasta acum, înainte de 
declanșarea campaniei agricole de 
primăvară, cînd complexitatea lu
crărilor va fi mult mal mare. în 
momentul de față aceasta este o 
sarcină prioritară în sectorul agri
col al județului, fiindcă de înde
plinirea \ ei depind producțiile de 
lapte și‘ carne stabilite pentru 
acest an.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii
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Vizita efectuată de ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone
Luni, tovarășul Jozef Czyrek, 

membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, a efectua* * o vizită în 
tara noastră.

• In clasamentul „Turneului celor 
cinci națiuni" la rugbi, pe primul Ioc 
se află selecționata Irlandei — 6 
puncte, urmată de formațiile Angliei
— 3 puncte (ambele din cite 3 par
tide disputate), Țării Galilor — 2 
puncte. Scoției — 1 punct șl Franței
— zero puncte (din cite 2 meciuri 
jucate).

Următoarea etapă programează, în 
ziua de 6 martie, meciurile Anglia — 
Țara Galilor și Scoția — Franța.
• La Assen (Olanda) s-au desfă

șurat Campionatele mondiale mascu
line de patinaj viteză (poliatlon), în
cheiate cu victoria sportivului olan
dez Hilbert van der Duim, cu 
163,410 puncte, urmat de Bociarev 
(U.R.S.S.), Larssen (Norvegia), Scha-

La sosire șl plecare, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic

Cu prilejul aniversării Armatei și Flotei maritime 
militare sovietice

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general- 
locotenent Constantin Olteanu, a 
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului apărării al U.R.S.S., mareșal 
al Uniunii Sovietice D. F. Ustinov, 
cu prilejul celei de-a 64-a aniversări 
a Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice.

★
Cu ocazia celei de-a 64-a aniversări 

a Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a oferit, luni la amiază, o recepție.

Au participat general-colonel Va- 
sile Mllea, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colon^ Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, aero și na

tv
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J1,M Viața satului
13,00 închiderea programului
Jfi.K) Telex
16,05 Viata școlii
16.25 Almanah pionieresc
16.45 Club u tineretului. Ediție realizată 

la T 7u Mures
17.25 Viattj satului.
17,50 1001 cie seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.45 Semnături în cartea muncii

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AZI ÎNCEPE campionatul mondial de handbal
Plecați duminică dimineața cu 

avionul de Frankfurt și de acolo 
cu un autocar special, handbaliștit 
selecționați să ne reprezinte la a 
X-a ediție a Campionatului mon
dial au ajuns înaintea umbrelor in
serării la cantonamentul rezervat 
.lor in Ruit — o localitate mică, 
dar cu un mare complex olimpic, 
situată la Circa 30 kilometri de 
Stuttgart. Și au fost primiți aici cu 
atenția ce se cuvine echipei Româ
niei, care deține cel mai valoros 
palmares in istoria acestui specta
culos și modern sport practicat as
tăzi, in mod organizat, in 80 de țări 
ale lumii. Un pal
mares care in*  
seamnă 4 titluri 
mondiale (plus o 
medalie de branțj, 
față de 2 titluri 
ale Suediei și cite 
unul al Cehoslovaciei și R.F. Ger
maniei. (Al 9-lea titlu, de fapt pri
mul în ordine cronologică, a fost 
cucerit încă înainte di război de 
echipa Germaniei), llandbal'.știi 
noștri de azi au fost primiți, in a- 
celași timp, și cu atenția ce i se 
cuvine unei autorizate pretendente 
la titlul mondial chiar și la această 
ediț" jubiliară.

lntrne.it cititorii noștri vor putea 
înțelege mai bine transmisiile noas
tre viitoare dacă vor cunoaște exact 
sistemul — noul — de desfășurare 
a actualului campionat mondial, îl 
prezentăm acum cit se poate de 
succint. Cele 16 echipe calificate au 
fost împărțite in patru grupe pre
liminare: A (U.R.S.S., RF. Germa
nia, Cehoslovacia, Kuweit), B (Un
garia, Spania, Suedia, Algeria), C 
(R.D. Germană, Polonia, Japonia, 
Elveția) și D (România, Iugoslavia, 
Danemarca, Cuba), tn grupe, joacă 
flecare cu fiecare (perioada 23 fe
bruarie—26 februarie). Apoi, pri
mele trei clasate in grupele A ți C 
formează un turneu semifinal, iar 
primele trei clasate in grupele B și 
D alt turneu semifinal; aceste 
jocuri semifinale (rezultatele direc

CORESPONDENTA 
DIN R.F. GERMANIA

în cîteva rînduri

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Aurel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe,

Au fost prezenti Boleslaw Ko- 
perski, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vali, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Luni după-amlază, la Monumentul 

eroilor sovietici din Capitală a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane de flori din partea Ministeru
lui Apărării Naționale și Consiliului 
popular al municipiului București, 
cu ocazia celei de-a 64-a aniversări 
a Armatei și Flotei maritime milita
re sovietice.

A fost, de asemenea, depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Dumitru Necșoiu, 
vicepreședinte ai Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost prezenti V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, căpitan de rangul 1. D.M. 
Terentiev, atașatul militar, aero și 
naval al U.R.S.S. in țara noastră, 
membri ai ambasadei.

21,00 Teatru TV : „Emigrauții“ de SI. 
Mrozek. premieră TV. Spectacol 
preluat de la Teatrul de stat din 
Oradea. Cu : Mljrcea Consfcantines- 
cu si Radu Vaida. Re«ia TV : 
Domnita Mu.nte.anu. Adaptarea TV 
5i regia artistică : Alexandru Coi
ns cei

23.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20.00 Telejurnal
20,25 Film serial pentru copii : „Min

gea-. Episodul 2
20,50 Viata economică
21,20 Portret componistic — Doru Po

povic!
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

te din grupe slnt luate in conside
rației) se dispută in perioada 28 
februarie—4 martie, tn ziua de 7 
martie, echipele clasate pe locul iu
tii in cele două turnee semifinale 
joacă finala mare — pentru meda
liile de aur și de argint; cu o zi 
înainte (6 martie), echipele de pe 
locurile doi joacă pentru medaliile 
de bronz. Celelalte formații joacă 
și ele cite o finală... din ce in ce 
mai mică. Primele 6 clasate vor 
avea drept de participare la Olim
piada de la Los Angeles, 1984.

Aparent, programul echipei noas
tre ar fi favorabil unei mari per

formanțe. Consi- 
derind normale 
— și, deci, de aș
teptat — victori
ile românești in 
fața unor forma
ții ceva mai slab 

cotate — ca acelea ale Cubei, 
Danemarcei, Suediei și Spaniei 
— ar însemna ca nunei' prin 
două partide foarte dificile (cu 
Iugoslavia in grupă și cu Ungaria 
în semifinale) reprezentativa noas
tră să ajungă, in cazul dorit, de 
succes, să joace finala mare din 7 
martie. Acesta ar fi pronosticul va
riantei optimiste. Aici insă nimeni 
nu face pronosticuri. Jucători, an
trenori, ziariști și o serie de su
porteri ce ne dau roată gindesc, 
deocamdată, numai la meciul de 
debut programat azi.

Campionatul disputtndu-se in 
mai multe orașe, echipa noastră 
joacă astă-seară (începind de la ora 
21,45 — ora Bucureștiului) la Gijp- 
pingen. Partenerii danezi se arată 
deosebit de voioși și optimiști, dar 
și noi știm ce știm. Dacă atacul 
nostru va merge la fel de „trăz- 
net“ ca in ultima vreme și daci in 
apărare băieții noștri vor fi mai 
activi ca pină, acum, fără să mai 
lase culoare libere — nu se poate 
să nu fie bine. Să sperăm că așa 
va fi.

Gheorghe MITROI

lij (Olanda), Gustavsson (Suedia). în 
ultima zi a competiției, van der 
Duim a ciștigat 1 500 m in 2'00’’59/100, 
iar Bociarev s-a clasat primul la 
10 000 m in 14’55”20/100.
• Cu prilejul turneului final al 

Campionatului mondial de fotbal, la 
Madrid (10 iunie) și Barcelona (11 
iunie), se vor desfășura două mari 
Criterii cicliste internaționale. Prin
tre așii pedalei ce și-au anunțat 
participarea se numără francezul 
Bernard Hinault și italienii Saronni, 
Moser, Battajlln și Baronchelli.

Sosirea în cursa de la Barcelona 
va avea loc in fața stadionului „Nou 
Camp", unde in ziua de 13 iunie este 
programată partida inaugurală a 
campionatului mondial, cea dintre 
formațiile Argentinei și Belgiei.

Filonul tradițiilor revoluționare ale tineretului
(Urmare din pag. I) 
necesare unei instrucții temeinice 
pentru tineri înainte de a fi înro
lați in frontul dur al muncii). Apoi, 
pentru că chiar din anii activită
ții P.S.D.M.R. au existat preocupări 
concrete pentru organizarea dis
tinctă a rîndurilor tineretului și 
antrenarea sa la acțiuni revolu
ționare.

Rezultatul nemijlocit al unor ase
menea preocupări a fost «constitui
rea, în iunie 1894, a „Cercului ele
vilor tipografi din București" — 
prima organizație politică de clasă 
a tineretului muncitor din țara 
noastră. Aceasta a avut, ce-i drept, 
o existență efemeră, dar fer
mentul viu al dezvoltării luptei po
litice revoluționare a tineretului nu 
mai putea rămine multă vreme in 
stadiu incipient, astfel că în 1896 a 
luat ființă, tot la București, „Cercui 
de propagandă al studenților social- 
democralici".

Diversificarea necontenită a pro
ducției, creșterea numărului de ti
neri angajați, amploarea și maturi
zarea mișcării proletare din țara 
noastră, odată cu relansarea ei 
spectaculoasă in viața politică și 
ideologică a anilor 1905—1910, au 
făcut posibilă și organizarea dis
tinctă a rindurilor tineretului revo
luționar, marcată de constituirea la 
București, in urmă cu 74 de ani, 
a „Cercului ucenicilor" care se in
titula și „Cercul cultural al uceni
cilor".

Și dacă, inițial, numărul celor 
care au făcut să apără noua orga
nizație a fost relativ modest, o- 
biectivele pe care și le-a fixat au 
purtat de la început amprenta 
idealului revoluționar imprimat de 
conducerea mișcării socialiste. In 
numele acestui ideal avea să se 
desfășoare Întreaga activitate a 
Cercului ucenicilor. O activitate 
diversă, ce nu s-a limitat la simple 
acțiuni revendicative pentru ușura
rea condiției de existență a celor 
ce lucrau intr-o fabrică sau alta, ci 
a vizat, înainte de toate, șlefuirea 
conștiinței de clasă a tineretului, 
pregătirea lui temeinică pentru a 
face față exigențelor luptei tot mai 
dirze cu burghezia. Sau, cum se 
preciza intr-unui din primele do
cumente care atestă existența „Cer
cului ucenicilor", „Să facă din micii 
robi de astăzi viitori lucrători 
vrednici și luptători valoroși ai 
dezrobirii lor".

Din imaginea istorică a ceea ce 
a realizat „Cercul ucenicilor", trans
format, din 1999, în cercul „Tine
retul muncitor", și devenit în scurt 
timp nucleul central al unei miș
cări ce s-a organizat la scara în
tregii țări, s-ar putea înfățișa o 
multitudine de acțiuni prin care ti
neretul revoluționar din țara noas
tră s-a implicat organic in toate 
marile înfăptuiri ale clasei munci
toare, ale poporului nostru — de la 
luptele eroice purtate în vara anu
lui 1917 la Mărăști, Mărășești și 
Oituz, la actul istoric de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918 și apoi 
la marile bătălii revoluționare din 
anii imediat următori primului 
război mondial.

Evoluind ea însăși In ritmul în 
care se dezvolta lupta clasei, mun
citoare pe fondul noilor feattități 
românești de după desăvîrșirea u- 
nității naționale, mișcarea socialistă 
a tineretului a cunoscut un amplu 
și semnificativ proces de maturiza
re politică și ideologică la școala 
aspră a luptei de clasă. Tineretul 
muncitor, de pildă, s-a angajat cu 
fermitate, formulînd răspicat și re
vendicările sale proprii, în toate 
marile bătălii revoluționare iniția
te de proletariatul român, sub con
ducerea Partidului socialist in anii 
1918—1920, pentru a impune ziua de 
muncă de 8 ore, mărirea salarii
lor, desființarea sistemului amen
zilor, ocrotirea forței de muncă 
tinere. în luptele din 13 decembrie 
1918, in acțiunile de luptă care i-au 
angajat pe muncitorii ceferiști, pe
troliști, metalurgiști și din alte 
ramuri industriale și care au culmi
nat cu greva generală din octom
brie 1920, a fost mereu prezent și 
tineretul.

Concomitent, pe același fundal 
social-istoric pe care se desfășurau 
marile bătălii de clasă ale prole
tariatului român cu contribuția ne
mijlocită și a tineretului, s-a rea
lizat și acțiunea de inmănunchere 
intr-un singur organism politic a 
tuturor forțelor organizate de care Grupaj realizat de Silviu ACHIM

dispunea tineretul revoluționar. 
Altfel spus, in focul nemijlocit 
al luptei, al confruntării cu burghe
zia s-a infăptuit reorganizarea și 
apoi unificarea, la scara României 
întregite, a tuturor organizațiilor de 
tineret într-o singură organizație 
revoluționară în măsură a avea și 
a transpune in fapte un program de 
luptă corespunzător noilor reali
tăți.

Făurirea Partidului Comunist 
Român, in mai' t921, a înrîurit sen
sibil cursul evolutiv al mișcării re
voluționare de tineret, a accelerat 
procesul de cristalizare a noii fi
zionomii organizatorice, ideologice 
și politice a acesteia, fizionomie ca
racterizată printr-o tot mai ri
guroasă disciplină, o mai pronun
țată combativitate revoluționară, o 
fermitate sporită în angajarea di

File din Istoria de început a mișcării 
revoluționare de tineret

• „CU FRUNTEA SUS". „Acum cînd suferințele noastre nu mai sînt 
de îndurat, clnd muncim patronilor ziua și noaptea și drept răsplată 
din partea lor avem bătaie, înjurături și înjosiri (...), cînd ducem aseme
nea viață, trebuie (...) să ne organizăm și noi, să căutăm șl noi să ne 
unim, să ne luminăm asupra rostului vieții noastre și să căutăm să ne 
ușurăm traiul nostru atit de greu. Cu fruntea sus, nu prin umiliri, să ne 
căpătăm imbunătățirile de care avem nevoie".

Din Apelul ucenicilor din ateliere ale Capitalei, „Lumea 
nouă", 21 noiembrie 1899.

• „NE VOM UNI INTR-UN CERC AL UCENICILOR". „Tovarăși uce
nici, voi care suferiți mizeria uceniciei, voi care sînteți bătuți de patronii 
voștri (...), voi care nu mai știți ce este joaca, nici vorba blindă nu cu
noașteți, nici iubirea părintească (...), veniți cu toții... la o consfătuire 
□ noastră a ucenicilor. Aici ne vom organiza și noi într-un cerc al uce
nicilor spre a ne apăra interesele noastre (...)".

Din „Apelul pentru constituirea cercului ucenicilor" din 
București, 3 februarie 1908.
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„Vlăstar născut 
din sufletele noastre”

„Plăpind vlăstar, născut din sufletele noastre. 
Deșt ades Încovoiat de-a vremii viaturi, 
Te-ai dezvoltat de-a noastre calde-avînturi 
Și năzuiești măreț spre zările albastre, 
încrezători ți-am dat a noastre inimi pline 
De dorul luptelor, vigoarea dimineții 
Iar tu ni-al luminat spinosul drum al viefil 
Și-n inimi ni-ai sădit speranțe de mai bine".

Poezie închinată tn epocă de tînărul muncitor 
tipograf Ștefan Păunescu momentului înființării 
„Cercului ucenicilor", 1908.

• „NOI REPREZENTAM VIITORUL, NOI VOM DUCE MAI DEPARTE 
STEAGUL SOCIALISMULUI IN ROMANIA". „Cu multă trudă părinții șl 
învățătorii noștri au înălțat clasa muncitoare din România (...), au înfi
ripat o mișcare organizată și puternică cu ofilite sadrifidi (...) Cine ră- 
mîne spre a duce mai departe steagul ideilor pentru care au lucrat și 
au suferit. Aceia care răminem sinterq noi, tinerii muncitori, care otn 
învățat de la părinți și învățătorii noștri buchiile socialismului. Noi re
prezentăm viitorul mișcării muncitoare, noi vom duce mai departe stea
gul socialismului în România. (...) Vom învăța să cimentăm ceea ce voi 
ați făcut, vom face ca toată tinerimea muncitoare să cunoască și să lupte 
pentru idealul socialist".

Din Apelul Comitetului Central al cercurilor „Tineretul mun
citor", „România muncitoare", 30 iunie 1913.

• „PUTEREA NOASTRĂ STA IN UNITATEA NOASTRĂ". „Conștienți 
câ puterea noastră se află în unitatea de interese și de voință, trebuie 
sâ ne stringem rindurile și să înglobăm pe toți tinerii muncitori din Româ
nia intr-o asemenea organizație, care, stind pe baza luptei de clasă 
neîmpăcate, să ajute eliberarea proletariatului, să facă educația tineri
lor muncitori pentru noua societate”.

„Ifju Proletar" („Tînărul proletar"), 20 martie 1921.

• „SA NE STRINGEM ENERGIILE INTR-UN SINGUR MĂNUNCHI". „Uni
ficarea mișcării noastre, stiîngerea tuturor energiilor intr-un singur mă
nunchi, e unul pin punctele cele mai principale pentru existența și pu
terea viitoarei organizații (...) Numai unificarea va putea da și mișcării 
noastre putința unor realizări cu adevărat folositoare pentru muncitori
mea tînără. Unificarea, dacă va trebui, să știm s-o facem chiar și cu 
sacrificii".

„Tineretul socialist", 18 martie 1922.

verselor acțiuni de luptă. Confe
rința generală a tineretului socia
list din 19—20 martie 1922 a sinte
tizat, prin întreaga desfășurare a 
lucrărilor el și prin hotărârile adop
tate, toate aceste rezultate ale pro
cesului istoric de dezvoltare a miș
cării revoluționare de tineret. Mo
ment cu o semnificație deosebită 
în istoria mișcării revoluționare a 
tineretului, făurirea în urmă cu 60 
de ani a Uniunii Tineretului Comu
nist a înriurit profund conținutul 
gindirii și practicii revoluționare a 
tinerei generații, a marcat începutul 
unei etape noi, superioare în de
rularea luptei pe care aceasta s-a 
angajat s-o ducă, alături de clasa 
muncitoare, de celelalte forțe pro
gresiste și democratice, pentru îm
plinirea idealului libertății sociale 
pe pămintui României.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Președintele executiv al Republicii Cooperatiste Guyana
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este deoseb't de 

plăcut ca, in numele poporului român și al meu personal, ră vă adresez dum
neavoastră și poporului guyanez prieten felicitări cordiale și cele mal bune 
urări de progres și bunăstare.

Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea 
că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Cooperatistă 
Guyana vor continua să se dezvolte, in folosul celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare tovarășului Ptole
my Reid, prim-ministru al Republi
cii Cooperatiste Guyana, cu prilejul

Poporul guyanez aniversează 
astăzi proclamarea republicii. Actul 
de la 23 februarie 1970 a marCat 
întregirea independenței proclama
te cu patru ani înainte, ceea ce a 
permis țării să-și consacre efortu
rile în direcția lichidării sechelelor 
subdezvoltării, să înainteze pe 
calea progresului economico-social.

Situată in partea de nord-est a 
Americii de Sud, Guyana (supra
fața — 214 970 kmp, populație — 
circa 850 000 locuitori) dispune de 
însemnate resurse naturale : bauxi
tă (cele mai mari rezerve din 
lume), mangan. minereuri metali
fere, întinse păduri de esențe va
loroase, un considerabil potențial 
hidroenergetic, tn scopul valorifi
cării bogățiilor naționale în inte-e- 
sul dezvoltării naționale, autori'ă- 
țile au avut drept principală orien
tare, în cursul deceniului trecut, 
trecerea sub controlul statului a 
unor sectoare-cheie ale economiei, 
dominate mai înainte de capitalul 
străin. Totodată, in ultimii ani au 
fost inițiate un șir de proiecte me
nite să asigure diversificarea peisa
jului economic. S-au construit, ast
fel, noi obiective industriale, con
comitent cu preocupările pentru 
dezvoltarea in continuare a agri
culturii și pisciculturii. De mențio
nat că promovarea de către guvern

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare primului ministru 
al Republicii Finlanda, Kalevi Sorsa, 
cu prilejul desemnării sale în această 
funcție. In telegramă se exprimă în

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 28 februarie. In țară : Vreme in 
curs de încălzire ușoară. Începind din 
sudul tării. Cerul Vă fi mai mult noros 
în Jumătatea de sud, a .țării, unde vor 
«cădea precipitații, mal ales sub formă 
de ploaie, tn celelalte regiuni cerul va

IALOMIȚA 9 In cadrul acțiuni
lor prilejuite de aniversarea a 60 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist, în orașul Țăndărei a 
avut loc dezbaterea pe tema „Pagini 
eroice din lupta revoluționară a 
uteciștilor", în municipiul Slobo
zia expunerea „File din Istoria miș
cării muncitorești din România", iar 
Ia Urzicenl, concursul „Cine știe 
răspunde" pe tema : „Tinerețea re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". (Mihai Vișoiu).

BISTRIȚA-NASAUD O Sub ge
nericul „Un cintec de pace pe glia 
străbună", formațiile artistice de 
amatori ale căminului cultural „Ce
tate" au evoluat în fața publicului 
din comuna Prundu Bîrgăului. 
(Gheorghe Crișan).

COVASNA 9 In municipiul 
Sfintu Gheorghe a avut loc un 
simpoz'on cu tema „Sarcinile orga
nelor și organizațiilor U.T.C, pri
vind prevenirea și combaterea fe
nomenului infracțional în rîndul ti
neretului". Au pa-ticipat tineri din 
diferite sectoare de activitate din 
tot cuprinsul județului, activiști 
U.T.C.. cadre didactice, medici, re
prezentanți ai procuraturii și mili
ției. (Marla Pâljânos).

MURES • Secția română a Tea
trului național din Tg. Mureș a 
prezentat, în premieră pe tară, 
spectacolul cu piesa . Jolly Joke”", 
comedie satirică !n două părți de 
Tudor Popescu. Regia spectacolului 
este semnată de Zoe Stancu-An- 
ghel ; scenografia aparține lui Ke- 
meny Arpad. (Gh. Giurgiu).

ARGEȘ • In comunele Po!ana 
Lacului și Vlădești s-a desfășurat 
simpozionul : „20 de ani de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii. sarcinile ce revin lucrăto-’lor 
ogoarelor pentru înfăptuirea noii 
revoluții în agricultură". (Gh. 
Cirstea).

VRANCEA O Decada culturii 
focșenene a cunoscut, la cea de-a 
treia ediție, un program complex 
de manifestări politice, cultural- 
educative, artistice. Simpozioane, 
dezbateri, consfătuiri. expoziții, 
spectacole ș.a. au dat nota distinc

celei de-a XlI-a aniversări a Zilei 
naționale a ponorului guyanez, prin 
care, în numele guvernului român 
și al său personal, adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală.

a sistemului cooperatist pe plan
tațiile cu trestie de zahăr, banane, 
citrice, orez și ananas a dus la o 
serie de realtrări notab le în secto
rul agricol. Prefaceri importante ca 
caracter democratic, prog-esist au 
fost înfăptuite și pe planul vieții 
socale.

In ce privește politica externă. 
Guyana, care face parte din 
„Grupul celor 77“ șl din mișcarea 
de nealiniere, militează pentru in- 
staura-ea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

România urmărește cu simpatie 
și intere' eforturile poporului 
guyanez pentru dezvoltare libe-ă 
și independentă. Animate de aspi
rații comune, de progres și bună
stare, da ă'gire a conlucrării intre 
state, România și Guyana au sta
bilit, în 1973, relații diplomatice la 
nivel de ambasadă. Un moment de 
seamă in evoluția raporturilor bila
terale l-a reprezentat vizita oficială 
efectuată in țara noastră de primul 
ministru Forbes Burnham, in 1975, 
cind s-au semnat o serie de acor
duri de cooperare industrială, teh
nică și în alte domenii. A fost c'eat 
astfel un cadru favorabil lărgirii 
legăturilor de colabo-are reciproc 
avantajoasă, in folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, progre
sului și înțelegerii in lume.

crederea că relațiile de prietenie și 
colaborare româno-finlandeze vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în 
interesul ambelor popoare, al des
tinderii, independenței naționale și 
păcii în Europa și in întreaga lume.

fi schimbător și vor cădea ninsori 
slabe izolate. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări trecătoare. îndeosebi In 
estul țării și zona de munte, unde pe 
alocuri zăpada va fi viscolită. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade. Izolat mai 
coborâte în depresiuni. Iar temperatu
rile, maxime între minus 3 și plus 7 
grade. Dimineața șl seara se va pro
duce ceață, lat îrr sudul'’tării, izolat 
polei.

tă fiecărei zile din decadă : ziua 
muncii politice, a muzeelo- și ar
telor plastice, a teatrului și cărții 
românești, ziua creației științifice 
și tehnice și a filmului românea:, 
a sportului jȘl muzicii, ziua arhive
lor și culturii de masă. (Dan Dră- 
guleszu).

CLUJ ® In mun'cipiul Dej s-a 
desfășurat „Săptămîna teatrului 
radiofonic", manifestare ca-e valo
rifică, prin stația de radloflcare 
cele mai bune creații șl prezentări 
ale formației de teatru a Casei 
municipale de cultură. In prog-am 
au figurat piesele „Cintec pentru 
nefericițli logodn'ci" și „Lista de 
inventar" de Radu Zegreanu din 
localitate. „Fany. d-agostea mea ‘ 
de Dan Tă-chilă și „Insoectorul ge
neral" de Ion Seitan. Transm'siile 
au fost însoțite de info-mațil loca
le din toate domen'ile de activ'ta- 
te, de recitaluri de poezie și mu
zică. (Al. Mureșan).

PRAHOVA 9 „Floarea p-ețuirii 
noastre". s*a  intitulat spectacolul 
festiv desfășurat la Casa de cultură 
a sindicatelor din Ploiești fn cinstea 
fruntașilor in producție și a munci
torilor. maiștrilor, inginerilor care 
au împlinit un sfe-t de veac de ac
tivitate neîntreruptă in întreprin
derile din municipiu. A avut lor 
apoi vernisarea unei expoziții de 
artă nlastică a artiștilor amatori- 
muncitori. iar dună aceea o seară 
de muzică și dans. (Constantin 
Căpraru).

TELEORMAN 9 La Casa de cul
tură din municipiul Turnu Măgurele 
s-a o-ganizat un medalion plastic 
inch'nat pictorului Ștefan Luchian 
de la a cărui naștere s-au împlinit 
114 ani. Au fost prezentate momen
te din viața și activitatea marelui 
artist, diapozitive după prlnctpale’e 
sale lucrări, precum șl filmul artis
tic „Luchian". (Stan Stefan).

CONSTANTA O La Galeriile de 
Artă din Constanța a avut Ioc ver
nisajul salonului de iarnă al art'ș- 
tilor plastici amatori care cuprin
de peste 120 de lucrări de pictură, 
sculptură și ceramică. (George 
Mihăescu).

• „IARBA MAMUȚI
LOR". Iarba ce acoperea odi
nioară Întinderile stepei polare 
și munții a supraviețuit în unele 
zone ale tundrei asaltului muș
chilor. Pornind de la această 
constatare, intr-un sovhoz din 
Ctukotka s-a efectuat o expe
riență interesantă : a fost scursă 
apa din mai multe lacuri termo- 
carstice (asemenea lacuri există 
aici cu miile), iar pe fundul lor 
a început să crească spontan 
iarba mamuților, inaltă cit un 
stat de om și suculentă, furaj 
excelent pentru animale. Foste
le lacuri rodesc timp de 20—30 
de ani, după care se repetă, in 
miniatură, tragedia care a dis

trus stepa polară : mușchii ocu
pă treptat suprafața inierbată. 
Dar este suficient ca respecti
va suprafață să fie acoperită 
timp de patru ani cu apă pen
tru ca pe ea să poată crește din 
nou iarba mamuților.

• „MUZICA Șl ME
DICINA". La Washington a 
fost editat recent volumul „Mu
zica și medicina", semnat de 
medicul P. Ashwan. El cuprin
de rezultatele cercetărilor auto
rului asupra efectelor pozitive 
și negative ale muzicii asupra 
organismului uman. Astfel, stu
diile efectuate asupra membri
lor unei mari orchestre simfo
nice au relevat că 52 la sută

dintre instrumentiști suferă de 
tulburări nervoase, iar 22 la su
tă — de insomnii. Fără îndoia
lă, sînt relevate și efectele be
nefice ale muzicii, în tratarea, 
de pildă, a stărilor depresive 
cauzate de infirmități sau boli 
incurabile.

• ALEXANDRU MA
CEDON LA IZVORUL 
AMU-DARIEI. Cercetări ar
heologice efectuate în Asia 
Centrală, la confluența rîurilor 
Vahș și Piandj care dau naș
tere fluviului Amu-Daria, au 
dus Ia dezgroparea unui înflo
ritor centru al statului antic 
Bactria, devenit mai tirziu To- 
haristan. Localitatea, denumită
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Tahti-Sanghin, a luat naștere 
la puțin timp după ocuparea 
Asiei Centrale de către Ale
xandru Macedon. Ea a devenit 
o fortăreață puternic întărită. 
Efectuind săpături in zona 
templului înălțat in veacul al 
III-lea î.e.n., și care a funcțio
nat aproape 500 de ani, arheo
logii au scos la lumină mii de 
obiecte de un interes științific 
excepțional, opere de artă exe
cutate din fildeș, aur, argint, 
bronz, alabastru, cele mai vechi 
datind din veacul al V-Iea î.e.n. 
Multe dintre ele provin din 
Grecia antică.

• CONSERVE DE...
CEAȚĂ. Un negustor între
prinzător din insula japoneză 
Hokkaido comercializează cu
succes conserve conținînd cea
ță formată deasupra lacului 
Masiu. Apa acestui lac eite 
considerată a fi printre cele 
mai curate din lume. O cutie
de ceață costă 300 de yeni, tot 
atit cit este și prețul unui litru 
de bere. Reamintim că, in ur
mă cu cițiva ani, tot in Japo
nia s-a vindut „aer conservat 
de pe muntele sfînt Fujiyama".

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA IN ELVE
ȚIA. Cu prilejul unor să
pături efectuate la o așezare 
medievală din vestul Elveției 
au fost descoperite 25 de statui 
în stil gotic pe care specialiștii 
le datează între secolele 13—15. 
Ei nu-și explică însă care au 
fost motivele îngropării acestor 
statui cu subiecte bisericești, 
dar există ipoteza că ele au fost 
înlăturate pentru a fi înlocuite 
cu lucrări in stil renascentist. 
Această descoperire este consi
derată ca fiind cea mai impor
tantă din acest secol, in zona 
vestică a țării.

• PENTRU DEZVOL
TAREA PRODUCȚIEI DE 
IUTĂ. tn capitala Nepalului 
s-a încheiat reuniunea consulta
tivă a reprezentanților guverne
lor din țările producătoare de 
iută, la care au fost prezenți și 
delegați ai unor organisme in
ternaționale interesate. Reuniu
nea, la care au participat Ban
gladeshul, India, Nepalul și 
Thailanda, precum și agenții 
specializate ale O.N.U., a con
venit asupra unor modalități de 
apărare a produselor lor din iută, 
inclusiv a înființării unui in
stitut regional care să contribuie 
la organizarea științifică a ac
țiunilor de dezvoltare a produc
ției de iută și la desfacerea pro
duselor respective pe noi piețe.

• RAFTURI „INTELI
GENTE". Pentru inventarele 
de sfirșit de an in Statele 
Unite au fost realizate a?a-nu- 
mitele etajere sau rafturi „in
teligente" : ele sînt prevăzute cu 
circuite senzitive. De fiecare 
dată cind pe rafturi sînt dispu
se mărfurile respective, capta
torii electronici măsoară auto
mat greutatea lor, transmit nd 
datele respective fie unui ecran 
terminal, fie unui imprimator. 
Operațiile de totalizare se fac 
automat, în flecare moment 
personalul magazinelor, depozi
telor etc. fiind in măsură să 
cunoască cu precizie cantitățile 
de marfă disponibile.
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ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale Delhi ■. Reuniune consacrată dezvoltării cooperării 
economice internaționale■»

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
în U. R. S. S.

DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
•>   •>

Șl TOVARĂȘUL DUȘAN DRAGOSAVAȚ
(Urmare din pair. I)
pe cale politică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase din
tre state, pornindu-se de la respec
tul principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, al dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî liber soarta.

S-a apreciat că problema funda
mentală a zilelor noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, în
cetarea amplasării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa și retragerea celor exi
stente, trecerea neîntîrziată la de
zarmare, în primul rind ia dezar
marea nucleară.

In timpul convorbirilor s-a re
liefat necesitatea intensificării e- 
forturilor in vederea încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid, 
astfel încît aceasta să impulsioneze 
înfăptuirea unitară a Actului final 
de la Helsinki, să se ajungă la con
vocarea conferinței consacrate în
crederii și dezarmării în Europa, să 
se asigurp continuitatea procesului 
de edificare a securității și coope
rării europene.

S-a subliniat marea importanță pe 
care o au securitatea și colaborarea 
în Europa pentru pacea și securita
tea în lumea întreagă. S-a mențio
nat necesitatea începerii procesului 
de dezarmare pe continentul euro
pean și a participării, într-o formă 
sau alta, a tuturor statelor europene 
la eliminarea pericolului undi nou 
război, la întărirea securității tu
turor țărilor și popoarelor de pe 
continent, la edificarea unei Europe 
fără arme nucleare.

In cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanța dezvoltării cola
borării bilaterale și multilaterale 
dintre țările balcanice, transformă
rii Balcanilor într-o zonă a păcii și 
înțelegerii, cooperării și bunei ve
cinătăți, lipsită de arme nucleare.

0 nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de trainică prietenie 

și colaborare româno-iugoslave

Au fost evidențiate implicațiile pe 
care criza economică, accentuarea 
decalajelor dintre state le au asupra 
progresului și standardului de viață 
al popoarelor, mai ales al celor a- 
flate în curs de dezvoltare, subli- 
niindu-se necesitatea de a se li
chida subdezvoltarea și a se edifica 
o nouă ordine economică internațio
nală, ca o problemă cheie a păcii și 
stabilității mondiale.

S-a relevat rolul tot mai impor
tant care revine țărilor mici și mij
locii, țărilor nealiniate în viața in
ternațională, în lupta împotriva po
liticii de forță, tuturor formelor de 
dominație și asuprire, pentru apă
rarea independenței și suveranită
ții, a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta.

Partidul Comunist Român și Uni
unea Comuniștilor din Iugoslavia 
și-au reafirmat și cu acest prilej 
hotărîrea de a dezvolta colaborarea 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, socialiste, social-de- 
mocrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele progresiste, 
democratice și antiimperialiste în 
lupta pentru pace, dezarmare și e- 
liminarea pericolului de război, pen
tru democratizarea relațiilor inter
naționale, pentru realizarea idealu
rilor de libertate, independență, 
democrație și progres ale tuturor 
națiunilor. S-a apreciat că, în ac
tualele condiții internaționale, sn 
impune cu și mai multă necesi
tate întărirea colaborării și solida-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, dumi
nică, un dejun in onoarea tovarășu
lui Dușan Dragosavaț, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Iosif Banc, 
Virgil Cazacu, Petru Enache, Petre 
Dănică, Aurel Duma. 

ritățli tuturor acestor forțe, por- 
nindu-se de la respectarea dreptului 
fiecărui popor și partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, de 
a-și alege căile transformării revo
luționare a societății, în conformi
tate cu condițiile din propria țară. 
De asemenea, s-a subliniat impor
tanța schimbului principial și con
structiv de opinii dintre partide și 
mișcări asupra unui cerc larg de 
probleme ale luptei pentru socia
lism, progres și pace în lume, pe 
baza egalității și respectului re
ciproc.

Secretarul general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
tovarășul Dușan Dragosavaț, și-au 
exprimat satisfacția față de convor
birile avute, afirmîndu-și convin
gerea că ele vor contribui la dez
voltarea tot mai puternică a priete
niei, colaborării și solidarității 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, dintre România și Iugoslavia, 
în interesul poporului român și al 
popoarelor iugoslave, al cauzei pă
cii, destinderii, securității și inde
pendenței naționale, înțelegerii și 
cooperării în Europa și în lume.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de deplină înțelegere, stimă și res
pect reciproc, care caracterizează 
telațiile dintre cele două partide și 
popoare.

★
Au participat, de asemenea, tova

rășii Stane Dolanț, Vlado Ianjici, 
Miloș Melovski.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iugoslaviei la 
București.

Dejunul a decurs Intr-o ambianță 
de caldă prietenie.

DELHI 22 (Agerpres). — Luni au 
început., la Delhi, lucrările reuniunii 
țărilor în curs de dezvoltare privind 
dialogul economic Nord-Sud și coo
perarea economică între țările în 
curs de dezvoltare. La reuniune 
participă un număr de 44 de țâri 
membre ale „Grupului celor 77", 
între care și România. Delegația țării 
noastre este condusă de Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

Participanții examinează stadiul 
actual și perspectivele dialogului 
economic cu țările dezvoltate, pre
cum și posibilitățile de intensificare 
și lărgire a cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare.

Lucrările au fost deschise de In
dira Gandhi, primul ministru al In
diei. Au mai rostit alocuțiuni Jean 
Ripert, director general al O.N.U. 
pentru dezvoltare și cooperare eco
nomică internațională, și Mohamed

salvador: Frontul Democratic Revoluționar 
se pronunță pentru o soluție politică

MANAGUA 22 (Agerpres). — Răz
boiul civil nedeclarat din Salvador 
se apropie de punctul culminant 
pentru situația din întreaga re
giune a Americii Centrale — a 
declarat, la Managua, Guillermo Ungo, 
președintele Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R.), care grupea
ză formațiunile politice de stingă 
din Salvador. El a arătat că forțele 
de stingă încearcă în continuare să 
găsească o soluție politică la situa
ția din țară, menționînd că peste 
32 000 de persoane și-au pierdut via
ța în Salvador în urma conflictelor 
dintre forțele militare și grupările 
de rezistență populară. Forțele poli
tice de stînga manifestă „dorință de 
pace și sînt dispuse să ia parte la 
un dialog cu toate sectoarele poli
tice salvadoriene pentru a se solu
ționa actuala criză" — a arătat el.

Pe de altă parte, Guillermo Ungo

CANADA: Noi creșteri de prețuri
Potrivit datelor furnizate de Bi

roul de statistică din Ottawa, prețu
rile la bunurile de consum au înre
gistrat în Canada în cursul lunii 
ianuarie a.c. o creștere de 11,4 la 
sută comparativ cu aceeași perioadă

BELGIA: Agravarea
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că țara sa este 
confruntată cu cea mai gravă criză 
economică din ultimii 30 de ani și 
că este nevoie de reforme ample 
pentru abordarea șl soluționarea u- 
nor probleme interconexe cum sînt 
șomajul în creștere, ratele ridicate 
ale dobînzilor și deteriorarea defi
citului din sectorul public.

Bedjaoui, președintele „Grupului 
celor 77".

Luînd cuvîntul în ședința plenară, 
șeful delegației române a prezentat 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, privind lichida
rea subdezvoltării și făurirea noii 
ordini economice internaționale, pre
cum și necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor în vede
rea lansării cît mai curînd posibil 
a negocierilor globale privind coope
rarea economică internațională, în 
scopul soluționării actualelor proble
me cu care este confruntată econo
mia mondială. A fost expusă, tot
odată, poziția României cu privire 
la dezvoltarea și întărirea cooperă
rii economice și întrajutorării între 
țările în curs de dezvoltare, ca o 
componentă de bază a noii ordini 
economice internaționale.

Lucrările reuniunii se desfășoară 
în ședințe plenare și în cadrul a 
două comitete pe probleme.

a atras atenția că Intervenția S.U.A. 
contribuie la sporirea încordării șl 
a riscului unui conflict în întreaga 
regiune.

★
Președintele Mexicului, Jose Lopez 

Portillo, care a făcut o vizită la Ma
nagua, a relevat că o intervenție în 
America Centrală ar fi o eroare 
imensă. El a prezentat o propunere 
în trei puncte pentru soluționarea 
problemelor în zonă, care eviden
țiază necesitatea renunțării de către 
S.U.A. la orice amenințare cu forța 
sau la folosirea forței împotriva Re
publicii Nicaragua, inițierii unui 
proces de reducere echilibrată a 
efectivelor militare din America 
Centrală și elaborării unui sistem de 
tratate de neagresiune între S.U.A. 
și Nicaragua, pe de o parte, și între 
Nicaragua și vecinii săi, pe de alta.

a anului trecut. Creșterea Indexului 
general al prețurilor este determina
tă de noile majorări ale chiriilor, 
serviciilor poștale și tarifelor la 
transporturi, de scumpirea produse
lor alimentare.

crizei economice
Premierul belgian a anunțat, tot

odată, o serie de măsuri economice 
și financiare.

BRUXELLES 22 (Agerpres). — în
truniți îâ Bruxelles, miniștrii de fi
nanțe ai țărilor membre ale C.E.E. 
au decis devalorizarea cu 8,5 la sută 
a francului belgian și cu 3 la sută 
a coroanei daneze în cadrul 
sistemului monetar (vest-)european 
(S.M.E.).

MOSCOVA 22. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : De
legația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Nicolae Gio- 
san, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționa
le, a sosit luni la Moscova intr-o vi
zită oficială de prietenie, la,invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de A. P. Șitikov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., de deputați ai 
Sovietului Suprem, de alte persoane 
oficiale.

în aceeași zi au început convor

O hotdrîre a C. C. al P. C. U. S. 
cu privire Ia cea de-a 60-a aniversare 

a creării U.R.S.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității ho
tărîrea C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
cea de-a 60-a aniversare a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste. La această glorioasă aniversa
re — se spune în document — Uni
unea Sovietică se prezintă în fața în
tregii lumi ca o familie unită de re
publici egale în drepturi, care con
struiesc împreună comunismul.

în document se hotărăște să fie a- 
doptată inițiativa colectivelor frun
tașe din Moscova, Leningrad și din 
to'ate republicile unionale care au 
desfășurat întrecerea socialistă în în- 
tîmpinarea celei de-a 60-a aniversări 
a U.R.S.S., pentru îndeplinirea cu 
succes și depășirea planului de dez
voltare economică și socială pe anul 
1982, a sarcinilor celui de-al XI-lea 
cincinal, să fie oglindite pe scară 
largă realizările republicilor uniona
le și autonome, ale regiunilor șl dis
trictelor autonome, să se arate în mod 
convingător că numai orinduirea so

ORIENTUL MIJLOCIU
• O cuvîntare a premierului egiptean • Ciocniri armate in Liban 

• Convorbiri irakiano-franceze
CAIRO. — Intr-o cuvîntare ținută 

în Adunarea Poporului, primul mi
nistru al Egiptului, Ahmed Fuad Mo- 
hieddin, a declarat că țara sa este 
hotărîtă să continue politica de pace, 
după'retragerea Israelului din Sinai 
și recuperarea de către Egipt a to
talității teritoriilor sale ocupate. 
Premierul Fuad Mohleddin a sub
liniat că instaurarea unei păci du
rabile și cuprinzătoare în Orientul 
Mijlociu rămîne obiectivul funda
mental al politicii egiptene, opțiunea 
și modalitatea de a scuti popoarele 
din regiune de suferințele și urmă
rile nefaste ale războiului.

Egiptul — a spus el cu același pri
lej — este o țară islamică, iar neali
nierea reprezintă unul din pilonii po
liticii externe a țării,

BEIRUT 22 (Agerpres). — După 
trei zile de lupte violente între gru
puri înarmate locale și Forța Arabă 
de Descurajare (F.A.D.), în orașul 
Tripoli, din nordul Libanului, a fost 
restabilit luni calmul. In cursul cioc
nirilor, aproximativ 20 de persoane 
au fost ucise, iar alte 70 rănite. 

birile dintre delegația M.A.N., con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, și;' 
delegația Sovietului Suprem, condusă 
de A. P. Șitlkov.

Desfășurate intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, convorbirile au prile
juit evidențierea, de ambele părți, a 
dorinței de a dezvolta in continuare 
și diversifica relațiile de colaborare 
pe multiple planuri între Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică, bunele raporturi statornicite 
în toate domeniile de activitate intre 
partidele, țările și popoarele noastre 
prietene.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României in U.R.S.S.

cialistă, prietenia și colaborarea fră
țească asigură dezvoltarea lor libe
ră, multilaterală și dinamică.

C.C. al P.C.U.S. — se arată în ho- 
tărîre — adresează comuniștilor, com- 
somoliștilor, oamenilor muncii din 
toate națiunile și naționalitățile ță
rii apelul de a intimpina cea de-a 
60-a aniversare a Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste prin noi re
alizări in înfăptuirea hotărârilor isto
rice ale celui de-al XXVI-lea Congres 
al P.C.U.S., în dezvoltarea econo
miei, consolidarea capacității de apă
rare a țării, creșterea bunăstării și a 
gradului de cultură al poporului 
sovietic. Comitetul Central exprimă 
convingerea că oamenii sovietici iși 
vor uni și măi strîns rîndurile în ju
rul partidului leninist al comuniști
lor, vor manifesta și mai multă irti- 
țiativă și spirit creator, dăruire și 
perseverență, disciplină conștientă 
in lupta pentru construirea comu
nismului in U.R.S.S. și consolidarea 
păcii în întreaga lume.

Incidentele, care au început vineri, 
au încetat sîmbătă seara, timp de 
citeva ore, ca urmare a acordului de 
încetare a focului realizat de Comi
tetul superior de securitate, grupind 
reprezentanți ai Mișcării Naționale 
Libaneze și ai F.A D. în cursul zilei 
de duminică, luptele au reînceput 
însă în mai multe cartiere ale ora
șului.

Potrivit presei libaneze, forțele de 
securitate mixte vor încerca să ob
țină retragerea grupurilor înarmate 
de pe străzi și oprirea schimbului 
de focuri.

BAGDAD 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
l-a primit luni pe ministrul francez 
al relațiilor externe, Claude Cheys- 
son, care se află într-o vizită ofi
cială la Bagdad, în cadrul unui tur
neu pe care-1 întreprinde în Orien
tul Mijlociu. Au fost discutate evo
luția relațiilor dintre cele două țări, 
situația din Orientul Mijlociu și alte 
probleme internaționale de Interes 
comun.

Vitalitatea relațiilor de bună ve
cinătate, de stimă și fructuoa
să colaborare româno-iugoslave, 
evidențiată cu putere de-a lun
gul anilor, și-a găsit o nouă ex
presie in cursul convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Dușan Dragisavaț, care, 
in fru 'tea unei delegații a U.C.I., 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Este bine cunoscut- că poporul 
nostru a acordat și acordă o mare 
însemnătate legăturilor frățești, de 
solidaritate și conlucrare multilate
rală dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre cele două țări 
vecine, legate prin comunitatea de 
orinduire, prin țelurile fundamenta
le ale edificării socialismului, ale 
cauzei păcii, independenței și pro
gresului în lume. Avînd adinei ră
dăcini în trecutul istoric, în lupta 
desfășurată de popoarele noastre 
împotriva dominației străine, pen
tru dreptul de a-și făuri de sine 
stătător destinele, aceste raporturi 
s-au dezvoltat necontenit, au căpă
tat un conținut tot mai bogat in 
anii făuririi noii orînduiri. Așa cum 
s-a reliefat și cu prilejul actualu
lui dialog, un rol deosebit în dez
voltarea puternică a relațiilor 
româno-iugoslave l-au avut tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Iosip Broz Tito, sub im- 
pu’sul cărora colaborarea multilate
rală dintre cele două țări — așe
zată pe temelii trainice — s-a am
plificat an de an pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural, ca și în domeniul vieții in
ternaționale.

In sniritul acestor tradiții fertile 
s-au desfășurat și convorbirile de 
la Timișoara. încă în prima zi a 
întîlnirii. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta: „Doresc să ex
prim convingerea că întilnirea 
noastră, convorbirile pe care le 
avem vor duce la dezvoltarea co
laborării româno-iugoslave — atit 
M’atera’e, «•’«. si ne plan in'o’-r’a'io- 
nal — în Interesul celor două po
noare ale noastre, al cauzei destin
derii și păcii în lume". în același 
sens, tovarășul DUȘAN DRAGO- 
SAVAT sub’inia: „Noi avem o in- 
delunga’ă tradiție a bunelor rela
ții, tradiție care In anii socialis
mului a cunoscut un avint deosebit, 
tradiție care a fost dezvoltată prin 
întilnlriie și contactele care au avut 
Ioc din inițiativa tovarășului Tito 
si a tovarășului Ceaușescu. tradi
ție pe care noi S'ntem hotăriti să 
o continuăm, pentru că ea este in 
interesul ponoarelor noastre, in 
interesul progresului, socialismului 
și. deci, in interesul păcii in în
treaga lume".

Bilanțul convorbirilor — desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
prietenească — confirmă pe dedin 
această apreciere. într-adevăr. dia
logul a prilejuit un aprofundat 
schimb de vederi asupra stadiului 
și persoectivelor relațiilor intre 
cele două partide și țări, a modu
lui in care se îndeplinesc hotăririle 
și înțelegerile convenite anterior la 
nivel înalt. Mărturii elocvente ale 

rodniciei colaborării economice sînt 
monumentalele obiective realizate 
în comun de popoarele noastre pe 
Dunăre — complexul hidroenergetic 
Porțile de Fier I, aflat în producție 
de peste un deceniu, și complexul 
hidroe iergetic Porțile de Fier II. in 
curs de construcție. Așa cum este 
știut. România și Iugoslavia au 
convenit să examineze posibilitățile 
de extindere a ambelor acestor sis
teme de o deosebită însemnătate 
pentru economiile noastre naționale, 
de a asigura adîncirea continuă a 
conlucrării economice și tehnico- 
științifice, valorificarea mai efi
cientă a posibilităților de care dis
pun țările noastre.

Dezvoltarea de ansamblu a rela
țiilor româno-iugoslave atestă cu 
putere trăinicia principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești 
— principii care constituie temelia 
politico-juridică de nezdruncinat a 
conlucrării noastre actuale și in 
perspectivă.

Așa cum a arătat viața însăși, o 
Însemnătate majoră pentru extin
derea continuă a conlucrării re
ciproc avantajoase o au legăturile de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugosla
via. Pornind de la acest adevăr, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Du
șan Dragosavaț au reafirmat hotă- 
rirea de a lărgi în co-.tinuare re
lațiile dintre cele două partide.

Cei doi conducători au avut un 
larg schimb de opinii asupra pro
blemelor actuale ale vieții politice 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești. Pornindu- 
se de la faptul că situația pe plan 
mondial continuă să fie marcată 
de încordare, cei doi conducători 
au evidențiat cu putere că recru
descența politicii de forță și domi
nație, intensificarea cursei înarmă
rilor creează primejdii din ce in ce 
mai grave la adresa păcii și secu
rității internaționale, a indepen
denței și suveranității popoarelor. 
Cu deosebită putere se impune în 
aceste condiții — așa cum s-a re
levat în cadrul convorbirilor — u- 
nitatea de acțiune a tuturor forțe
lor revoluționare, progresiste și 
democratice, a tuturor popoarelor 
pentru reluarea cursului spre des
tindere și pace, în vederea renun
țării cu desăvîrșire la politica de 
forță și amenințare cu forța, a re
zolvării problemelor divergente nu
mai pe calea tratativelor, pe baza 
respectării principiilor dreptului 
internațional. Cu o acuitate fără 
precedent se evidențiază necesita
tea unirii eforturilor în vederea o- 
pririi cursei înarmărilor, pentru a 
împiedica amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa 
și retragerea celor existente, pen
tru crearea unei Europe fără arme 
nucleare, ca singura garanție a 
unei securități trainice pe conti
nentul nostru.

Dialogul de la Timișoara a rea
firmat voința celor două țări de a 
acționa in vederea încheierii cu 
rezultate pozitive a reuniunii de 
la Madrid, în spiritul voinței po

poarelor de a se intensifica înfăp
tuirea prevederilor Actului final 
de la Helsinki, de a se convoca o 
conferință consacrată intăririi în
crederii și dezarmării in Europa și 
a se asigura continuitatea proce
sului de făurire a securității și co
operării pe continentul nostru. în 
cadrul acestui cuprinzător proces 
se reliefează imperativul dezvoltă
rii relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre toate țările balcanice, 
transformării Balcanilor într-o zo
nă în care să triumfe politica de 
bună vecinătate, din care să fie 
exclus armamentul nuclear.

Constatîndu-se că efectele crizei 
economice, ale adincirii decalajelor 
continuă să se extindă, să afecte
ze nivelul de viață al popoarelor, 
in primul rînd al celor din țările 
in curs de dezvoltare, s-a eviden
țiat din nou cerința lichidării sub
dezvoltării, a făuririi unei noi or
dini economice internaționale, care 
să faciliteze progresul tuturor na
țiunilor.

Desigur că In actualele împreju
rări capătă o însemnătate și mai 
mare democratizarea vieții inter
naționale, crește rolul țărilor mici 
și mijlocii, al statelor nealiniate, 
care pot aduce o contribuție din
tre cele mai însemnate la soluțio
narea problemelor complicate ale 
vieții politice și economice mon
diale.

Convorbirile de la Timișoara au 
pus din nou în evidență voința 
P.C.R. și a U.C.I. de a dezvolta 
conlucrarea cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu toate forțele antiimperialiste in 
vederea înfăptuirii aspirațiilor ce
lor mai profunde ale popoarelor — 
înlăturarea pericolului de război și 
înfăptuirea dezarmării, respectarea 
dreptului sacru al fiecărei națiuni 
de a-și făuri propriile destine, fără 
presiuni și amestec din afară. Fără 
îndoială că viața însăși impune în
tărirea legăturilor de colaborare și 
solidaritate dintre toate aceste for
țe, pornindu-se — așa cum s-a sub
liniat din nou în cadrul actualului 
dialog — de la respectarea drep
tului fiecărui popor și partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revo
luționară, de a-și alege căile trans
formării revoluționare a societății 
potrivit condițiilor specifice din 
propria țară. Totodată, capătă o 
importanță deosebită promovarea 
schimbului principial și constructiv 
de opinii — pe baza egalității și 
respectului reciproc — asupra pro
blemelor majore ale luptei pentru 
socialism, progres și pace.

Exprimîndu-ȘT satisfacția față de 
rezultatele convorbirilor de la Ti
mișoara, comuniștii, întregul nostru 
popor nutresc convingerea că ele 
reprezintă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
partidele și țările noastre, la pro
movarea bunei vecinătăți, a cau
zei generale a socialismului, secu
rității, cooperării și păcii iri Euro
pa și in întreaga lume.

Al. CAMPEANU
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1 Ample acțiuni pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor

„Realizarea dezarmării — 
o problemă mai actuală 

ca oricînd"
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

„Comisia independentă pentru 
dezarmare și problemele securității", 
reunită la New York, a definitivat 
raportul pe care urmează să-1 pre
zinte apropiatei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
dezarmare. Membrii comisiei au 
evidențiat în unanimitate ideea că 
înlăturarea pericolului de război 
reclamă încetarea cursei înarmări
lor, desfășurarea de convorbiri în 
vederea realizării acestui dezide
rat, înfăptuirea acordurilor de de
zarmare — a declarat președintele 
comisiei, Olof Palme, fost prim- 
ministru al Suediei, care a sub
liniat Realizarea dezarmării este 
în prezent o problemă de viață șl 
de moarte, o problemă mai actu
ală ca oridînd.

„Generația tînărâ refuză 
perspectiva războiului 

nuclear"
WASHINGTON. — „în zona Wa

shingtonului, ca și in întreaga țară
— scrie ziarul „Washington Post"
— se înfiripă o nouă mișcare. O 
întreagă generație, foarte tînărâ, 
s-a alăturat militanților care pro
testează împotriva armelor nucle
are.

Cercuri tot mai largi ale populației din Anglia iau parte la mișcarea 
pentru dezarmare nucleară, protestează energic împotriva planurilor de 
instalare a rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării. Fo
tografia Înfățișează o coloană a unei recente demonstrații antinucleare 

la Londra

Un sondaj de opinie, recent e- 
fectuat, a arătat că 7 din 10 ame
ricani se tem de declanșarea unui 
război nuclear și această temere a 
dat avînt activității desfășurate de 
militanții pentru limitarea. înarmă
rilor. în cadrul campaniei pentru 
înghețarea armelor nucleare (care 
a început, în martie 1981, la Uni
versitatea Georgetown) au fost e- 
laborate petiții în 20 de state, iar 
în Virginia de nord au fost orga
nizate, lunar, cu un mare număr 
de participant!, întilnirl cu carac
ter informativ.

Paleta ideologică a noii mișcări 
pentru pace cuprinde populația in- 
cepînd cu filozofi cu orientare 
marxistă — care cer dezarmare u- 
nilaterală paralel cu reorganizarea 
radicală a economiei — și termi- 
nînd -cu toți acei americani care 
sînt îngrijorați de încordarea ce a 
cuprins tot globul".

„Nu eurorachetelor I"
BONN. — în R.F. Germania va 

avea loc în lunile următoare o in
tensificare a campaniei împotriva 
planurilor N.A.T.O. de a amplasa 
noi rachete nucleare pe teritoriul 
R.F.G:, relevă agențiile U.P.I. și 
A.P. Se precizează că purtători de 
cuvînt ai unor organizații vest- 
germane de luptă pentru pace au 
declarat că obiectivele principale 
pentru acțiunile viitoare ale mișcă
rii vor fi respingerea conceptului 
războiului nuclear și determinarea 

guvernului de la Bonn să șe opu
nă staționării de noi arme nucle
are pe teritoriul R.F.G.

Se preconizează, între altele, or
ganizarea unor acțiuni de amploa
re in R.F.G. în săptămînz 5—12 
iunie. La 16 iunie este progț^tată 
la Bonn o mare demonstrație pen
tru pace, similară celei desfășurate 
în octombrie, anul trecut.

„Pentru o zonă 
denuclearizată 

in nordul Europei"
HELSINKI. — Nu există In 

prezent sarcină mai importantă 
decît lupta activă pentru men
ținerea și ‘ consolidarea păcii In 
întreaga lume — se arată în 
documentul adoptat de Confe
rința organizației „Partizanii pă
cii . din Finlanda". Documentul 
subliniază că una dintre principa
lele sarcini ale partizanilor păcii 
din Finlanda o constituie crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei, fapt Care ar contribui la 
realizarea de progrese in procesul 
destinderii și al dezarmării.

COPENHAGA. — La Copenhaga 
a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
din Danemarca, în cadrul căreia 
au fost examinate sarcinile parti
dului in direcția activizării luptei 
împotriva cursei înarmărilor. în 
cuvîntarea rostită, Joergen Jensen, 
președintele P.C. din Danemarca, a 
subliniat necesitatea consolidării 
unității tuturor forțelor democra
tice din tară în lupta pentru pace 
și destindere. El a chemat la in
tensificarea mișcării de protest îm
potriva planurilor N.A.T.O. de am
plasare pe teritoriul Europei occi
dentale, inclusiv pe teritoriul Da
nemarcei, a unor noi tipuri de ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune.

„Arma atomică 
trebuie eliminată 

de pe planeta noastră"
TOKIO. — „Arma atomică tre

buie eliminată de pe planeta noas
tră" — au declarat participanții la 
simpozionul organizat la Tokio de 
Asociația pentru studierea perico
lului înarmărilor nucleare, care re
unește in rîndurile sale un mare 
număr de personalități ale vieții 
științifice, culturale, studenți și 
militanți pentru pace din întreaga 
laponle.

Participanții la simpozion au che
mat opinia publică niponă să des
fășoare o vastă campanie pentru 
interzicerea armei nucleare, pen
tru preintimpinarea declanșării 
unui nou război.
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I VIZITA ÎN BRAZILIA. Neculai |
Hârjău, adjunct al ministrului I 

1 transporturilor, a avut convorbiri la * 1 
. conducerile ministerelor relațiilor. 
externe, transporturilor și cu mi-1 

I nistrul minelor și energiei. Cesar | 
Cals. Cortyorbirile s-au referit la

| stadiul îndeplinirii înțelegerilor rea- I 
I lizate cu prilejul celei de-a șasea 
sesiuni de la București a Comisiei1 

I economice mixte și la măsurile vii-. 
toare în legătură cu dezvoltarea re- I 

' lațiilor de colaborare dintre Româ- I 
nia și Brazilia in domeniul trans
portului maritim și al tranzitului I

I de mărfuri. Au avut loc, de ase- | 
menea, convorbiri cu conducerea ’

I companiei „Vale do Rio Doce“. < 
I CU PRILEJUL CENTENARULUI I 
NAȘTERII LUI NICOLAE TITU-

I LESCU, ambasada țării noastre la ! 
| Havana, in colaborare cu Institutul | 
1 cubanez de prietenie cu popoarele,1 
I a organizat o manifestare la care i 

au luat parte reprezentanți ai C.C.
' al P.C. din Cuba, ai Ministerului I 

Relațiilor Externe, ai unor instituții 
centrale din Havana, precum și un I

| numeros public.

I REUNIUNE A O U A, La Addis |
Abeba s-au deschis, luni, lucrările I 

■ celei de-a 38-a sesiuni a Consiliului • 
. ministerial al Organizației Unității

Africane. Pe agenda de lucru a re- I 
I uniunii miniștrilor africani de ex- I 
teme sînt înscrise situația politică

I generală din Africa, bilanțul activi- I
I tății O.U.A. și al organismelor spe- | 
cializate ale acesteia în ultimele

| șase luni, precum și bugetul pe ■ 
anul următor. Vor fi, totodată, tre- I

• cute în revistă căile de consolidare I 
a relațiilor de colaborare inter- 
africane și unele probleme inter- I 

| naționale actuale.
| PROMOVAREA SCHIMBULUI | 

DE INFORMAȚII ÎNTRE ȚĂRILE
1 NEALINIATE. La Delhi a început1 
. reuniunea Grupului de experți al .

Consiliului interguvernamental al I 
i statelor nealiniate pentru coordo- I 

narea în domeniul informației, la 
I lucrările căreia participă delegați I

din 12 state, precum și din partea I 
unor organizații internaționale. Pe1

I ordinea de zi a întîlnirii figurează i
examinarea problemelor legate de I 
lărgirea schimbului de informații < 
între țările nealiniate, pentru co- 

Irectarea dezechilibrului existent în I
fluxul de informații în defavoarea | 
țărilor in curs de dezvoltare.

UN AVION MILITAR AMERI-
1 CAN de tip „SR-71" a încălcat, la 1 
. 22 februarie, spațiul aerian al . 

R.P.D. Coreene în regiunea Kan-
I gryong și a zburat deasupra apelor | 
teritoriale in zona Kosong, intre-

I prinzînd o misiune de spionaj, in- | 
formează agenția A.C.T.C. Astfe I 
de acte provocatoare s-au înmulțit1

I în ultimul timp, in cursul săptămî-. 
nii trecute avioanele americane I

I efectuind șase zboruri de recunoaș- I 
tere asupra teritoriului R.P.D. Co-

I reene, menționează agenția citată. I


