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Din primele zile ale lunii martie

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
i

exemplu de bună organizare, de hărnicie și răspundere!
Incepînd de la 1 martie intrăm din plin în lucrările agricole de 

primăvară. Trebuie să asigurăm realizarea la timp a însămînțărilor, în 
condițiile și la densitățile stabilite. Să luăm toate măsurile, în așa fel 
incit să punem bazele unei producții bune în acest an și să creăm con
dițiile necesare înfăptuirii obiectivelor trasate agriculturii de Con
gresul al Xll-lea al partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Prima zi a lunii martie mar
chează, calendaristic, înce- 
putuj primăverii. Pentru oa
menii muncii din agricultură 

această zi înseamnă declanșarea 
narii bătălii pentru recolta aces- 
li an. A sosit deci momentul să 

5*’^ -eapă insămînțârile și celelalte 
jțri de primăvară. Răspunzind 

ț imnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a Consiliului Național al 
Agriculturii, oamenii muncii de pe 
ogoare sint gata să acționeze cu 
înaltă răspundere, hărnicie și pri
cepere pentru realizarea sarcinilor 
de mare însemnătate ce le revin, 
astfel incit anul 1982 să marcheze 
un pas important in creșterea pro
ducției agricole, in înfăptuirea re
voluției agrare. Decretele Consi
liului de Stat adoptate in ultimul 
timp din inițiativa și cu contribuția 
hotăritoare a secretarului general 
al partidului sporesc cointeresarea 
și răspunderea cooperatorilor, me
canizatorilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din agricultură de a pune 
deplin in valoare marile rezerve 
de care dispune această ramură de 
bază a economiei naționale.

Campania agricolă din această 
primăvară este mai bine pregătită 
decît in anii trecuți. Practic, repa
rarea tractoarelor și mașinilor agri
cole este încheiată, au fost asigura
te pentru aproape toate cul
turile semințele necesare din so
iurile și hibrizii cei mai cores
punzători condițiilor de climă și 
sol din fiecare zonă. Producerea 
răsadurilor se desfășoară potrivit 
programului și eșalonării stabilite, 
însămînțindu-se pină acum 600 000 
metri pătrați în sere, solarii încăl
zite și răsadnițe.

Așadar, prin eforturile oamenilor 
muncii din agricultură au fost fă
cute pregătiri temeinice pentru re
colta acestui an, eforturi care tre
buie intensificate acum, odată cu 
declanșarea bătăliei insămințărilor. 
în lumina exigențelor subliniate de 
conducerea partidului, campania a- 
gricolă de primăvară trebuie să se 
desfășoare bine organizat, cu parti
ciparea tuturor forțelor de la sate, 
punindu-se astfel o bază solidă re
coltelor sporite prevăzute in planul 
l e acest an. Aceasta presupune o 
înaltă responsabilitate din partea 
oamenilor muncii de pe ogoare 
pentru executarea fiecărei lucrări, 
la timp și în cele mai bune condi
ții, incepînd de acum — de la pre
gătirea terenului și semănat. După 
cum ne-au transmis aseară cores
pondenții noștri, în județele de 
cimpie, deși timpul este favorabil, 
se așteaptă încălzirea în continua
re a vremii pentru declanșarea în
sămînțărilor. Este necesar, de a- 
ceea, să se acționeze energic pen
tru mobilizarea mecanizatorilor și 
mijloacelor mecanice, pentru tre
cerea. neintirziat. Ia insămînțarea 
culturilor din prima epocă.

Volumul lucrărilor care trebuie 
executat în această primăvară este 
mare : însămînțări pe 5 980 000 hec

tare, fertilizarea fazială a 3 150 000 
hectare și erbicidarea culturilor 
pe aproape 6 milioane de hectare. 
Mijloacele mecanice existente asi
gură realizarea unei viteze zilnice 
la semănat de 230 000—250 000 hec
tare, ceea ce permite ca însămința-

ce terenurile zvîntate și să condu
că efectiv insămînțârile. Con
dițiile de lucru din această pri
măvară diferă mult față de alți 
ani, în sensul că pămîntul nu are 
exces de umiditate. Aceasta pre
supune mai multă operativitate și

>
j • In zonele de cîmpie, unde timpul
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Specialiștii să conducă direct lucră
rile în cîmp, asigurînd aplicarea co
rectă a regulilor agrotehnice

La S.M.A. Titu, județul Dîmbovița, semănătorile sint pregătite 
pentru a intra in cimp, la semănat

Foto : D. Constantinescu

rea sfeclei de zahăr să se efectue
ze in 5—6 zile, a florii-soarelui — 
în 8—10 zile, iar a porumbului in 
10—12 zile.

Pentru ca încă din primele zile 
să se ia un start bun la semănat, 
este necesar ca toți specialiștii din 
agricultură să-și mute centrul ac
tivității în cîmp, unde să identifi-

răspundere din partea specialiști
lor, a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole pentru stabilirea 
exactă a momentului începerii lu
crărilor in cîmp și încadrarea lor 
în termenele stabilite de lege. 
Acum, orice zi pierdută la însă- 
mințări poate influența negativ ni
velul recoltei. Iată de ce, din zi-

lele acestei săptămîni trebuie să 
fie însămințate culturile a căror 
sămință poate fi încorporată in sol 
mai rece și mai umed, cum sint 
mazărea și alte leguminoase, con- 
tinuind apoi cu orzul, ovăzul, iar 
apoi cu sfecla de zahăr.

Desfășurarea în bune condiții a 
însămînțărilor de primăvară' im
pune ca pretutindeni, in fiecare 
unitate agricolă, activitatea să 1'ie 
temeinic organizată, asigurindu-se 
ordine și disciplină desăvirșite 
în executarea lucrărilor. Munca
mecanizatorilor trebuie să fie
organizată in forțnații complexe de 
tractoare, folosindu-se cuplaje de 
mașini care să asigure creșterea 
randamentului la pregătirea tere
nului și semănat, un ritm mai sus
ținut de lucru, precum și economii 
de carburanți. Bineînțeles, înca
drarea semănatului fiecărei culturi . 
in timpul optim, in termenele 
stabilite constituie doar o latură 
a activității oamenilor muncii de 
pe ogoare in această perioadă. în 
mod deosebit este nevoie ca toate 
lucrările să fie executate la un 
înalt nivel calitativ, astfel ca încă 
de la semănat să existe garanția 
realizării densităților prevăzute la 
fiecare cultură și deci a produc
țiilor planificate. Tocmai de aceea, 
din primele zile ale campaniei de

• primăvară1 e%te absolut necesar ca ' 
toți specialiștii agricoli să se afle 
in cimp, in mijlocul mecanizatori
lor și cooperatorilor, organizind și 
conducind direct lucrările, asigu- 
rind aplicarea corectă a regulilor 
agrotehnice. Dealtfel, in lumina 
exigențelor formulate de secreta
rul general al partidului, fiecare 
specialist agricol, indiferent de lo
cul său de muncă — unitate agri
colă, direcție agricolă sau minis
ter — trebuie să asigure executa
rea lucrărilor la termenele stabi
lite șl in condiții superioare de ca
litate, purtind o mare răspundere 
pentru producția ce se va obține.

Evident, buna desfășurare a lu
crărilor de primăvară trebuie să 
constituie, din primele zile ale 
campaniei, problema fundamentală, 
centrală a întregii activități de 
partid Ia sate. Datoria organelor 
județene de partid, a organizațiilor 
de partid din comqne și unitățile 
agricole, a consiliilor populare 
este de a asigura in această peri
oadă o mobilizare generală a tu
turor forțelor mecanice și umane 
din agricultură, pentru ca fiecare 
zi să marcheze efectiv însămînța- 
rea unor suprafețe cit mai mari, 
un avans substanțial la executarea 
celorlalte lucrări agricole. Pretu
tindeni, prin hărnicia și pricepe
rea mecanizatorilor, cooperatorilor, 
specialiștilor, ale tuturor locuitorilor 
de la sate, trebuie să se pună ba
zele unei recolte cit mai mari in 
acest an, așa cum cer interesele 
dezvoltării continue a economiei 
naționale, ale bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroali- 
mentare.

ÎNTREBARE : Care sint, după 
părerea dumneavoastră, carac- 

' teristicile esențiale ațe actualu
lui monîent al relațiilor interna
ționale și care sint sarcinile de 
bază ale forțelor progresiste și 
democratice ' in lupta pentru 
pace, colaborare și progres ?

RĂSPUNS : în viața internațională 
s-a ajuns la o încordare deosebit de 
gravă, ca rezultat al manifestării po
liticii de reîmpărțire a zonelor de in
fluență. de forță, de amenințare cu 
forța și a amestecului in treburile 
altor state. Se poate spune că schim
bările care s-au produs in lume, după 
cel de-al doilea război mondial, in 
raporturile dintre state, au determi
nat profunde transformări și mutații, 
au dus la creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii, al țârilor in curs de 
dezvoltare, al mișcării nealiniate in 
viața internațională.

Ne aflăm, de fapt, într-o perioadă 
de reașezare și de stabilire a unui 
nou echilibru in raportul de forțe pe 
plan mondial, ceea ce explică contra
dicțiile și incordarea extrem de gravă 
din viața internațională. Noi avem 
convingerea că această reașezare a 
raportului de forțe va determina 
creșterea și mai puternică a rolului 
forțelor progresiste, întărirea forțe
lor care se pronunță pentru inde
pendență națională, pentru o politică 
bazată pe principiile egalității, suve
ranității, neamestecului in treburile 
interne și o colaborare reciproc a- 
vantajoasă.

în aceste împrejurări, România 
consideră că sarcina forțelor progre
siste. democratice, a popoarelor care 
și-au cucerit independența și luptă 
pentru consolidarea ei este aceea de 
a-și întări solidaritatea, de a ac
ționa cu hotârîre pentru a lichida 
politica zonelor de influență, a for
ței și dictatului, pentru a determina 
din partea tuturor statelor intelege- 
rea realităților și respectul dreptului 
popoarelor la- dezvoltare liberă, fără 
nici un amestec din afară.

în acest cadru, pe primul plan 
este necesar să se pună lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare, și în primul 
rînd Ia dezarmarea nucleară, și rea
lizarea unei păci trainice in lume.

în al doilea rind, o importantă de
osebită o au lupta pentru înfăptui
rea noii ordini economice internațio
nale, realizarea condițiilor pentpu 
progresul mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare, ceea ce va contribui, 
în general, la depășirea crizei e- 
conojnice, la stabilitatea dezvoltării 
economiei mondiale. Aceasta con
stituie o cerință de Importanță de
osebită pentru politica de destinde
re. de pace, de progres economic și 
social.

( ÎNTREBARE : Ne-ar bucura, 
stințaie tovarășe președinte, 
dacă ați prezenta principalele

. preocupări ale României, pe 
plan intern și internațional.

RĂSPUNS : România a trecut la în
făptuirea hctărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului și, în acest ca
dru, a celui de-al VII-lea plan cin
cinal de dezvoltare econorr.ico-socia-

lă. Obiectivul nostru fundamental îl 
constituie dezvoltarea in continuare a 
forțelor de producție, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, trecerea Româ- 
niej la un nou stadiu de dezvoltare 
— de la țară socialistă în curs de 
dezvoltare la țară socialistă mediu 
dezvoltată.

Punem un accent deosebit pe dez
voltarea mai puternică, din țară, a 
surselor energetice, a bazei de ma
terii prime și, totodată, pe dezvolta
rea agriculturii — ca una din ramu
rile principale ale economiei româ
nești.

în același timp, acționăm pentru a 
realiza un echilibru cit mai bun în
tre diferite sectoare de activitate, 
pentru a realiza o concordanță cit 
mai deplină între prețurile materiilor 
prime, prețurile de producție și pre
țurile de desfacere. în arest sens, 
România a adoptat în ultimul timp 
o serie de măsuri care sint menite 
să contribuie la crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea mai puternică a 
economiei naționale, și in primul 
rind a agriculturii.

Ținînd seama de situația economi
că internațională, de influența crizei 
economice, acordăm o însemnătate 
deosebită dezvoltării co’aborării eco
nomice, cooperării in producție cu 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, precum și cu alte state, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Considerăm că tocmai în actualele 
împrejurări internaționale este ne
cesar să se găsească căile întăririi și 
dezvoltării schimburilor și colaboră
rii economice internaționale.

în ce privește problemele interna
ționale, România consideră că ac
tualmente trebuie făcut totul pen
tru oprirea agravării încordării in
ternaționale, pentru trecerea la so
luționarea numai pe calea tratati- 
velțf a problemelor litigioase din
tre state. In mod deosebit, punem in 
centrul activității noastre internațio
nale lupta pentru pace, pentru de
zarmare, și în primul rind pentru 
dezarmarea nucleară.

în acest sens, acționăm pentru în
tărirea colaborării cu toate statele, 
fără deosebite de orinduire socială,

Considerăm că, in acest cadru, un 
rol deosebit ii au țările mici și mij
locii, țările în curs de dezvoltare, 
mișcarea nealiniată, care trebuie să 
participe mult mai activ la soluționa
rea problemelor complexe ale situa
ției internaționale.

Ca țară socialistă, acordăm, de
sigur, o însemnătate deosebită rela
țiilor de colaborare și solidaritate cu 
țările socialiste, considerind că aces
tea pot avea o influență puternică 
asupra’politicii de destindere, de 
pace și colaborare internațională.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
mult stimate tovarășe pre
ședinte, actuala fază în care se 
află procesele europene inițiate 
de Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa și — in 
acest Context — problema de
zarmării si posibilitatea ținerii 
conferinței europene de de
zarmare? Cum se reflectă „spi
ritul de la Helsinki" in spațiul 
nostru balcanic ?

RĂSPUNS : în ce privește situația 
din Europa, România conșjderă că 
s-a ajuns la o asemenea încordare 
care creează mari pericole pentru 
dezvolta-ea și progresul economico- 
social al tuturor popoarelor.

în primul rind, m-aș referi Ia e- 
xistența în Europa a celor două 
blocuri militare, la accentuarea, in 
ultimul timp, a încordării dintre a- 
cestea. Pe continentul european s-au 
acumulat mari cantități de arma
mente, îndeosebi de armamente 
nucleare, iar în ultimul timp se ac
ționează in direcția amplasării de 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru dezvoltarea celor existente, 
ceea ce mărește in mod considerabil 
pericolul unui război nuclear. Dealt
fel, există și concepția privind posi
bilitatea unui război atomic limitat 
in Europa, ceea ce, practic, creează 
pericolul distrugerii națiunilor euro
pene, a însăși vieții.

De aceea, după părerea noastră, 
este necesar să se acționeze cu toată 
hotărirea pentru a opri acest curs 
periculos din Europa — ca și din în
treaga lume, dealtfel — și să se facă 
totul pentru înfăptuirea documente
lor semnate la Helsinki, considerate 
ca un tot unitar.

Apreciem că reuniunea de la Ma
drid trece actualmente printr-o fază 
destul de grea. A devenit, de fapt, un 
centru de confruntare și de ascuțire 
a divergențelor. De aceea, este ne
cesar să facem totul pentru a reveni 
la activitatea normală de lucru, pen
tru încheierea cu succes a reuniunii, 
care să dea un nou impuls politicii 
de cooperare și securitate în Europa.

Un rol important are în acest sens 
realizarea unei conferințe pentru în
credere și dezarmare în Europa.

în actualele împrejurări este ne
cesar să se facă totul pentru oprirea 
amplasării de rachete cu rază medie 
de acțiune și pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru o 
Europă fără rachete nucleare de nici 
un fel.

De asemenea, pentru popoarele eu
ropene este necesar să se asigure 
continuitatea acestor reuniuni, deoa
rece se oferă un cadru organizatoric 
pentru discutarea problemelor de in
teres comun, pentru întărirea colabo
rării și cooperării în Europa și in în
treaga lume. Trebuie să pornim de 
la faptul că popoarele europene au 
un trecut, un prezent și un viitor 
comun, că ele trebuie să conlucreze 
mai mult intre ele, să se realizeze o 
unitate a țărilor europene, bazată ps 
respectul orinduirilor sociale, al in
dependenței fiecărei națiuni, pe o co
laborare și cooperare activă pentru 
progresul și suveranitatea fiecărui 
stat. Aceasta corespunde atit intere
selor popoarelor europene, cit și 
cauzei generale a destinderii și păcii 
în lume.

în ce privește relațiile dintre țări
le balcanice, doreee să menționez cu 
satisfacție că s-au realizat pași im
portanți in direcția dezvoltării încre
derii și cooperării între aceste state, 
deși trebuie să recunoaștem că mai 
există incă o serie de probleme care 
fac să se manifeste o anumită neîn
credere, o serie de greutăți in reali
zarea unei cooperări multilaterale.
(Continuare în pag. a IV-a)

Un moment hotăritor pentru dezvoltarea 
mișcării revoluționare a tineretului, pentru 

afirmarea puternică a idealurilor 
sale comuniste

RĂSPUNSUL TfflNMI LA ÎNALTUL INHMN AL PREȘEDINTELUI TARII

„Vom asigura roadele acestui an prin muncă 
stăruitoare, prin disciplină exemplară44

Ieri, zi-ntîi de martie, a fost ziua in care s-a intrat din plin in campa
nia de primăvară, potrivit îndemnului, sarcinii trasate de președintele țării, săptămina 
trecută, in plenul forului democratic suprem de conducere a treburilor ogoarelor — 
plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor. Document de o deosebită valoare teoretică și practică pentru întreaga 
dezvoltare a patriei, generos izvor de învățăminte în opera de înfăptuire a noii revo
luții agrare, cuvintarea rostită la plenară de secretarul general al partidului constituie 
un înalt îndemn Ia valorificarea din plin a energiilor și hărniciei celor care chezășuiesc 
pîinea țării. Cum se răsfringe asupra vieții satului acest îndemn ? Ce întreprind oa
menii pîinii pentru ca el să devină faptă ? Iată întrebări pe care le-am adresat ieri 
citorva din acești oameni.

agricultură pot interveni 
factori neprevăzuți, ca sta
rea vremii de exemplu. Ce 
anume vă asigură că cele 
prevăzute se vor materia
liza în fapte ?

— Starea oamenilor. Tre
buie să spun că și la noi 
au crescut asemenea oa
meni care după cum arăta 
la plenară secretarul gc-

Pe Marcel Dobra, Erou al 
Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Gîrbovi, Ialomi
ța, l-am găsit în cimp. Mă
sura din priviri întinderea 
pe care la vară vor foșni 
„codri" de porumb.

— îmi revin și azi în 
minte, spune el, cuvintele 
secretarului general al par
tidului rostite la plenară, 
despre dezvoltarea agricul
turii noistre. Va să zică, in 
numai 20 de ani. o recoltă 
de cereale mai mult decît 
dub'ă. De la 9 600 000 tone.
în 1962, la circa 20 000 000 
anul trecut. Și asta, dato
rită acelui efort eroic pe 
care întregul popor l-a făcut 
pentru a înzestra ogoarele 
țării cu mașini, cu în
grășăminte, datorită supe
riorității, subliniate de to-

Ecouri, gînduri și fapte de pe întreg cuprinsul patriei

varășul Nicolae Ceaușescu, 
a agriculturii socialiste. Su
perioritate care se vede 
bine și aici la noi. Ia 
Girbovi. în recoltele sporite 
de la an la an.

— Ne-ați putea exempli
fica modul de manifestare 
a acestei superiorități in 
actualul an agricol ?

— Cifrele demonstrează 
cel mai bine. Recolta de 
grîu planificată la 4 000 ki
lograme. pe fiecare din cele 
1000 hectare cultivate, va 
fi, potrivit angajamentului

nostru, de 4 400 kilograme ; 
cea de porumb — de 7 000 
kilograme la hectarul neiri
gat, în loc de 6 600 kilo
grame planificate la în
ceput ; sfecla de zahăr — 
40 000 kilograme, în loc de 
37 000 in plan ; floarea-soa- 
relui — 2 900 kilograme,
față de 2 600 ; legume — 
20 000 kilograme, față de 
18 000. Sint deocamdată sim
ple cifre dar în toamnă le 
vom număra precis în pro
duse. Cu siguranță !

— După cum se știe, în

nera! al partidului, „sfin
țesc locul". Cu atît mai 
mult, cu cit recentele mă
suri de actualizare a prețu
rilor de cost și de producție 
din industrie și agricultu
ră duc Ia o sporire a 
veniturilor cooperativei și 
a cooperatorilor. Datorită 
acestor măsuri, noi avem 
toate condițiile să cîștigăm 
suplimentar anul acesta, 
numai din aplicarea noului 
sistem premial, aproxima
tiv 9 600 000 lei.

— Asemenea creșteri nu

vin de la sine, implică în
totdeauna anumite schim
bări...

— în primul rînd, în ati
tudinea oamenilor față de 
muncă. în această privință, 
„împrumutăm" multe de la 
clasa muncitoaje. „împru
mutăm". de exemplu, disci
plina. Element care, in cele 
din urmă, este la fel de ne
cesar pentru creșterea firu
lui de porumb din cimp, 
pentru îngrijirea vițelului 
din grajd, ca și pentru ob
ținerea piesei la strung. 
Mai ales că, în cel mai rău 
caz. o piesă stricată o dai 
la retopit, dar firul de 
porumb sau vita care pier 
din cauză indisciplinei, o- 
dată pierdute, pierdute râ- 
mîn, gata! Asa incit, din 
prima zi de campanie, 
urmărim înlăturarea, chiar 
„din mugur", a oricărei 
forme de indisciplină. Ac
țiune în care, de ce n-am 
spune-o, se află in frunte 
clasa muncitoare de Ia sate.

Laurențiu DUȚĂ
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”
(Continuare în pag. a Ii-a)

Istoria mișcării revoluționare de 
tineret din țara noastră evidențiază 
adevărul că formarea Uniunii Ti
neretului Comunist, care și-a 
bazat activitatea pe aplicarea rigu
roasă a principiilor socialismului ști
ințific, se află in legătură directă 
cu noua etapă de dezvoltare a miș
cării muncitorești din România, mar
cată de făurirea, in mai 1921, a 
partidului revoluționar unic al cla
sei noastre muncitoare, Partidul Co
munist Român.

în condițiile istorice de după în
făptuirea statului național unitar, 
ale avintului revoluționar de la sfir- 
șitul primului război mondial, in țara 
noastră s-a adincit procesul de cla
rificare ideologică și maturizare a 
conștiinței politice în rîndurile miș
cării muncitorești și, odată cu a- 
ceasta, și în rîndurile mișcării re
voluționare de tineret. După e- 
venimentele sîngeroâse de la 13 de
cembrie 1918, în pofida valului de 
represiuni declanșate de clasele do
minante impotriva organizațiilor re
voluționare muncitorești și de tine
ret, au loc. in primele luni ale anu
lui 1919, reorganizarea vechilor 
cercuri ale Tineretului muncitor și 
înființarea altora noi in diverse cen
tre muncitorești (Ploiești, Piatra 
Neamț, Craiova, Cimpina, Iași, Tui- 
nu Severin etc ).

Aceeași muncă de reorganizare a 
mișcării revoluționare de tineret es*e 
înregistrată, în perioada respectivă, 
și în celelalte regiuni istorice ale 
țării. De pildă, la Oradea, Cluj, Ti
mișoara, Reșița și in Valea Jiului 
iau ființă organizații ale tineretului 
muncitor, care in iulie 1920 s-au 
constituit în Uniunea Tineretului 
Muncitoresc din Ardeal și Banat. în 
Bucovina, procesul de reorganizare 
a mișcării de tineret s-a desfășurat 
cu raDiditate, astfel incit, in septem
brie 1920. se pun bazele unei orga
nizații centralizate, sub denumirea 
de Uniunea Tineretului Socialist din 
Bucovina.

Ținînd cont de orientarea tot mai 
evidentă a mișcării de tineret spre 
principii revoluționare de acțiune, 
precum și de schimbările de conți
nut survenite în structura sa orga
nizatorică, Comitetul Central al miș

cării tineretului socialist a hotărit, 
in iunie 1919, schimbarea denumit ii 
cercurilor Tineretul muncitor, ce 
ființau in vechea Românie încă 
dinaintea primului război mondial, 
în cercurile Tineretului socialist, 
precum și a Mișcării tineretului 
muncitoresc în Mișcarea tineretului 
socialist. Aceste acumulări, înregis
trate pe plan organizatoric și politic, 
au avut drept urmare organizarea, 
la București, in zilele de 10—12 au
gust 1919, a Conferinței cercurilor 
Tineretului socialist din România,

CONFERINȚA DIN
19-20 MARTIE 1922

care, în vederea unificării organiza
torice și ideologice a mișcării revo
luționare de tineret din întreaga 
țară, a dat mandat Comitetului Cen
tral al Mișcării tineretului socialist 
să stabilească legături cu organiza
țiile de tineret din celelalte regiuni 
ale țării și să pregătească congresul 
de constituire a organizației unice 
de tineret. ‘

Făurirea, în mai 1921, a Partidului 
Comunist Român a marcat o coti
tură istorică in dezvoltarea nu nu
mai a mișcării muncitorești și demo
cratice din țara noastră, ci și a celei 
de tineret. La lucrările Congresului 
de constituire a P.C.R. au fost pre- 
zenți, ca delegați, reprezentanți ei 
Mișcării tineretului socialist din 
vechea Românie și ai Uniunii Tine
retului Muncitoresc din Ărdeal și 
Banat. Cu acest prilej, delegații miș
cării revoluționare de tineret s-au 
întrunit în cadrul unor ședințe de 
lucru, hotărînd, de comun acord, 
unificarea organizațiilor tineretului 
din toate provinciile intr-o organi
zație unică a mișcării comuniste de 
tineret din întreaga țară.

Deși Congresul de constituire a 
partidului comunist nu a putut dez
bate pină la capăt, în cadrul lucră
rilor sale, problema unificării mișcă

rii revoluționare a tineretului, din 
cauza intervenției samavolnice a 
aparatului represiv de stat, însuși 
faptul că un asemenea punct a figu
rat pe ordinea de zi a congresului 
reflectă preocuparea și atenția pe 
care partidul comunist a acordat-o, 
chiar din momentul creării sale, ti
nerei generații. în concepția P.C.R., 
organizația revoluționară de clasă a 
tineretului trebuia să-și asume răs
punderea educării tineretului in spi
ritul exigențelor comuniste, al mobi
lizării energiilor sale revoluționare 
in lupta pentru realizarea dezidera
telor vitale ale poporului. Tineretul 
revoluționar trebuie să reprezinte, 
totodată, izvorul principal de cadre 
al partidului comunist. „Eu vă sfă
tuiesc să dați toată atenția tinerelu
lui — spunea, în această privință, 
Gheorghe Cristescu, primul secretar 
general al Partidului Comunist Ru
mân. El va fi miine pionierul lumii 
noi. în el e speranța ce partidul și-o 
pune pentru a desăvirși opera in nu
mele căreia lucrează".

Temporizat pentru moment, ca ur
mare a arestărilor masive de mili
tant! comuniști, inclusiv numeroși 
reprezentanți ai tineretului revolu
ționar, procesul de centralizare poli
tică la scară națională a mișcării re
voluționare de tineret își va urma 
cursul său firesc. Astfel, în vara anu
lui 1921 s-a constituit un comitet 
central provizoriu a! Mișcării tine-' 
retului socialist, din care tăceau 
parte Nicolae Popescu-Doreanu, 
Lucrețiu Pătrășcanu, Ștefan Teod >- 
rescu și alți cunoscuți tineri mili
tant! comuniști. Desfășurînd o acti
vitate organizatorică susținută. Co
mitetul Central provizoriu a reușit 
să stabilească legăturile cu cercurile 
din provincie ale tineretului socia
list. să asigure condițiile necesaie 
reapariției gazetei „Tineretul socia
list", care fusese suspendată de au
torități, odată cu „Socialismul" șl 
alte organe de presă muncitorești.

Dr. Olimpiu MATICHESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)
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Salvamont
— la Înălțime!

Apel prin radio de la stația 
meteo Iezerul din Pietrosul 
Rodnei: „Trimiteți de urgență 
ajutor medical pentru un om 
aflat In stare foarte gravă*.

Din cauza viscolului puternic, 
elicopterul nu putea să decoleze, 
iar din cauza stratului gros de 
zăpadă, de la cota 1 800, nu pu
tea nici să aterizeze.

Ce era de făcut? S-a apelat 
la echipajul Salvamont din 
Borșa. După nu mai puțin de 
cinci ore de urcuș epuizant, sub 
biciuirea vintului năpraznic, 
cinci bărbați — medicul Victor 
Mărcuș și. profesorii Alexandru 
Dan, George Todașcă, Gheorghe 
Herța și Alexandru Kruptczer — 
se aflau la căpătiiul suferindu
lui, pe care l-au coborit apoi, 
cu un fel de barcă-sanie — nu
mai ei știu cum — și l-au in
ternat la spitalul din Borșa.

Șiț astfel, meteorologul Ion 
Vlad — el era bolnavul — a fost 
salvat.
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Flori pentru 
cîștigători

Revizorul tehnic Traian Albe- 
țel, mecanicul auto Alexandru 
Iudean și strungarul Toader 
Moldovan, de la Întreprinderea 
de transporturi auto Bistrița- 
Năsăud, s-au constituit intr-un 
echipaj care a participat la con
cursul pe (ară de la Brașov, or
ganizat de Centrala transportu-, 
rilor auto pe teme de protecție 
a muncii. Atit la probele teore
tice, cit și la cele practice, echi
pajul bistrițean a ocupat primul 
loc pe țară. O performanță cu 
atit mai meritorie, cu cit la faza 
de masă au participat peste 
8 000 de concurenți. Fapt pentru 
care la întoarcerea acasă cei 
trei ciștigători au fost intimpi- 
nați cu flori. Merită 1

I

Bravo, 
VasilicăII

I „Sint 
sat al 
Neamț, 
muncaI.* cinstire" — ne s

i ' jTanasă. „Că așa este
i . , ’ '. .1“'.'.'. ..............

|. nică de lautjUi. a fui .VasiUci
. Oancea, un pionier din.clasa a .

I
I

învățătoare intr-un mic 
comunei Boteni, județul 

Un sat mic, dar unde 
și omenia sint la mare 

scrie Maria 
,_____ — continuă
ea — o dovedășțe și fapta vred- 
pică de lau^^a fui,..yasiii^i, 
Oancea, un pionier, din .clasa a .

IIIl-a. Mergind spre școală, Va- 
silică a găsit un teanc de bani 
— citeva mii de lei. A făcut 
cale întoarsă și i-a dat mamei 
Apoi, împreună, au mers să 
caute păgubașul, care-i pierduse 
in timpul nopții. Mare bucurie 
pentru el că și-a găsit banii, 
mare mîndrie și pentru noi, 
dascălii, 
copiii cresc frumos, 
părinților, in cultul 
cinstei și omeniei*.

mîndrie și pentru 
cinci vedem cum și 

asemenea 
muncii, alI

unui medicI
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TELEORMAN

Toate utilajele sînt reparate, 
mecanizatorii pot începe semănatul
Ieri, specialiștii din 

agricultura județului 
Teleorman au contro
lat la fața locului sta
rea terenurilor și au 
decis ca în zilele ur
mătoare să se treacă 
din plin la semănat. 
Există toate condițiile 
ca lucrările agricole de 
primăvară să se des
fășoare la timp și de 
bună calitate. Toate 
tractoarele, mașinile 
și utilajele agricole ne
cesare în campa
nia de primăvară 
au fost reparate și 
acum sint gata să 
intre în cîmp. După 
cum ne spune directo
rul trustului S.M.A., 
ing. Constantin Vatau, 
în campania de repa
rații recent încheiată 
s-a acordat o mai 
mare atenție calității 
lucrărilor executate, 
iar prin recond'ționa- 
rea pieselor de schimb 
și a subansamblelor 
s-au obținut economii 
în valoare de peste 15 
milioane lei. Acum se 
realizează agregate 
complexe, care prin- 
tr-o singură trecere 
vor efectua mai multe 
lucrări. Folosirea aces-

VRANCEA
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tora la pregătirea te
renului și semănat în
seamnă eliberarea a 
400 de tractoare și 
economisirea unor im
portante cantități de 
motorină. Practic, s-au 
făcut 1 050 de agregate 
complexe pentru pre
gătirea terenului. Din
tre acestea, 450 sint 
formate din grape cu 
discuri, echipamente 
de erbicidare și grape 
reglabile, iar 600 din 
combinatoare și echi
pamente de erbicida
re. La semănat se va 
acționa cu 978 cupluri 
de mașini alcătuite 
din semănători, echi
pamente de fertilizat 
și erbicidat. Alte 350 
agregate vor fi consti
tuite din cite două 
semănători.

Complexitatea aces
tor utilaje amplifică 
răspunderea mecani
zatorilor, a specialiști
lor pentru folosirea 
lor cu eficiență maxi
mă, pentru calitatea 
lucrărilor agricole. De 
aceea direcția agricolă 
județeană și trustul 
S.M.A. au organizat la 
S.M.A. Drăgănești- 
Vlașca o instruire me

La desecări—mai largă mobilizare 
a forțelor!

Pentru insămînțarea Ia timp a 
întregii suprafețe arabile planifi
cate, în județul Vrancea sînt in 
curs de desfășurare lucrări de eli
minare a excesului de apă de pe 
însemnate întinderi de teren. De- 
colmatarea canalelor în sistemul 
Hîngulești — Maluri — Nănești, 
pentru o suprafață de 6 531 hectare, 
s-a încheiat Se apropie de finali
zare lucrările de acest fel și in sis
temul Armeni — Gologanu, prin 
care vor fi ferite de excesul de 
umiditate 4 870 hectare. în această 
zonă au fost curățite de vegetație 
canale însumînd 180 km. Pe alt 
șantier, în zona Bordeasca, cu uti- 

’ laje și forță de muncă locală se 
execută canale și rigole de scurgere 
pentru a fi scoase de sub influen
ța excesului de apă 700 hectare. Și 
la Ciorăști s-a stabilit ca prin rea
lizarea a peste, ,10 km de canale să 
fie ferite de excesul de umiditate 
650 hectare.

în alte unități agricole, pentru 
suprafețele care nu se află in pe- 

i rimetrul sistemelor amenajate, au 

I
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După analiza exigentă a rezervelor interne, prin aplicarea propunerilor făcute

In adunarea generală, colectivul întreprinderii mecanice Botoșani a liotărît=
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CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII^

todică de cîteva zile, 
la care au participat 
inginerii mecanici din 
stațiunile, pentru me
canizarea agriculturii, 
ingineril-șefi din coo
perativele agricole, 
șefii fermelor și ai 
secțiilor S.M.A. Tot
odată, în aceste zile 
continuă instruirea 
mecanizatorilor care 
vor lucra pe agregate. 
O altă acțiune de 
mare însemnătate este 
pregătirea a 759 cadre 
de conducere, specia
liști, personal TESA 
din unitățile agricole 
pentru a putea con
duce tractorul. Alți 
500 cooperatori învață 
in această perioadă să 
mînuiască tractorul și 
mașinile agricole. A- 
cestea sînt citeva din 
preocupările actuale 
ale mecanizatorilor, 
ale celorlalți lucrători 
ai ogoarelor județului 
Teleorman pentru 
buna desfășurare a 
campaniei de primă
vară, pentru obținerea 
de recolte mari în 
acest an. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scin- 
teii").

fost deschise puncte de lucru „pe 
cont propriu", dar cu asistență teh
nică de specialitate^ La C.A.P. Bă- 
lești, de exemplu, țăranii coopera
tori au realizat manual 4,5 km de 
canale, care vor feri de băltire 200 
hectare. Și cooperatorii din Cio
răști au săpat 2,5 km de canale, în 
schimb, la Gologanu — unde se 
află „sub apă" aproape 800 hectare 
— conducerea cooperativei așteap
tă ca lucrările să fie executate cu 
Utilajele. Or, întreținerea rețelei 
secundare constituie o obligație a 
cooperativei agricole, ceea ce im
pune o mobilizare serioasă de,for
țe. Un volum mare de lucrări tre
buie executat și în cooperativele 
agricole din Bogza, Sihlea și altele, 
unde rezultatele de pină acum sînt 
nesatisfăcătoare. Iată de ce organi
zațiile de partid, consiliile popu
lare au datoria să asigure o amplă 
mobilizare și folosire a forței de 
muncă, astfel încît lucrările de de
secare să se încheie în cel mai 
scurt timp. (Dan Drăgulescu, co
respondentul „Scînteii").

ARAD

Activitate intensă 
în livezi

Acum, clnd primăvara a 
sosit, in livezile din județul 
Arad se lucrează intens. Pro
ducția bună de fructe realiza
tă anul trecut i-a îndemnat pe 
pomicultori să acorde toată 
atenția îngrijirii pomilor. Pe 
3 275 hectare au fost executate 
arături, 810 hectare au fost 
fertilizate cu îngrășăminte or
ganice, iar pe 3 600 hectare 
s-au aplicat îngrășăminte chi
mice. Potrivit graficelor, se 
desfășoară tăierile de formare 
și fructificare a pomilor și lu
crările de combatere a dăună
torilor. Există toate condițiile 
ca aceste lucrări să se încheie 
în primele zile ale lunii mar
tie. Pentru dezvoltarea patri
moniului pomicol, in 1982 se 
vor planta cu pomi fructiferi 
peste 800 hectare, din care 
220 hectare în această primă
vară. Amplasarea acestor plan
tații se face in masive com
pacte și in zone favorabile — 
Lipova, Buteni, Gurahonț. Pe
piniera de la Lipova oferă 
600 000 — 700 000 puieți de pomi. 
Pentru gospodăriile populației 
se asigură in această primă
vară 319 000 pomi altoiți. din 
cele mai valoroase specii și so
iuri. Gospodăriile individuale 
au fost și sint ajutate in con
tinuare cu pesticidele și utila
jele necesare efectuării trata
mentului la pomi. Toate aces
tea constituie o bună bază de 
pornire pentru ca și in acest an 
pomicultorii arădeni să obțină 
producții superioare de fructe. 
(T. Mihuța, corespondentul 
„Scînteii").

Fertilizaieo terenurilor la cooperativa agricolă din comuna Flâminzi, județul Botoșani Foto : S. Cristian •

Prin muncă stăruitoare, 
prin disciplină exemplară

(Urmare din pag. I)
— Vorbiți de mecanizatori, de 

bună seamă.
— Și de ei, dar și de muncitorii 

cooperatori. Adică de foștii nave
tiști care revin in cooperativă adu- 
cînd cu ei această calitate atit de 
necesară agriculturii — disciplina. 
De la începutul anului pină in pre
zent, la noi au revenit zece aseme
nea oameni. Care s-au încadrat de 
minune în clasa țărănimii coopera
tiste, formată in anii aceștia la noi. 
Și or să mai vină și alții.

— Ascultînd la radio, citind In 
presă cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, emoționantă cinsti
re adusă țărănimii din România, 
laudă de înalt prestigiu pentru hăr
nicia și demnitatea acestei clase, 
am avut simțămîntul că mi se adre
sează și mie, ne spunea lucră
torul zootehnist Ion Mocanu, de la 
complexul asociației economice de 
creștere și ingrășare a taurinelor din 
Costești, județul Vaslui. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbea despre 
țăranii lui Ștefan cel Mare, care 
ne-au fost străbunici, despre bunicii 
șl tații noștri, despre noi care am 
pus umărul la ridicarea industriei, la 
clădirea blocurilor din orașe, care 
ne-am transformat satele, iar acum 
am revenit acasă, unde e nevoie de 
noi.

— De ce ați revenit acasă ?
— Condițiile de muncă,'de viață 

de aici, unde am o locuință confor
tabilă, s-au împletit cu hotărîrea 
partidului și statului pentru cointe
resarea celor care lucrează în zoo
tehnie, precum și cu vechea mea 
dorință de a crește animale. Luna 
trecută am cîștigat peste 2 500 lei, 
cheltuind, bineînțeles, mult mai pu
țin decît cheltuiam in oraș. Voi fi 
pensionar ca oricare altul, munca nu 
se deosebește aproape deloc de cea 
din construcții. Doar că, în plus, 
simt zilnic mirosul acela de fin din 
copilărie, aerul proaspăt al cîmpu- 
lui. De pe șantier — am lucrat șl pe 
șantierele unor construcții indus
triale — mi-au rămas deprinderile 
de punctualitate, respect pentru lu
crul bine făcut. Ceea ce prinde tare 

bine în creșterea animalelor. Ca 
mine au procedat mulți. Numai la 
noi în complex au revenit încă cinci 
foști muncitori care făceau naveta 
la oraș. La fel la Tanacu, Laza, Vă
leni, Zăpodeni și în alte comune. 
Aici, in satul meu, în casa mea, la 
locul meu de muncă, mă consider 
unul dîntre acei 23 de milioane de 
membri ai marii noastre familii, care 
hotărăsc dezvoltat ea societății so
cialiste. Locul meu este aici, unde 
se produc laptele și carnea necesare 
oamenilor. Și mă consider „pe linia 
întîi" în îndeplinirea îndemnurilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

— Consider că atunci cînd secre
tarul general al partidului atrăgea 
atenția că, în fond, dispunem numai 
de 0,45 ha pămint arabil pe locuitor, 
ni se adresa si nouă mecanizatorilor, 
— ne spunea tractoristul Mihâly 
Janos, de la C.A.P. Ernei, județul 
Mureș. Eu, ca mecanizator, înțeleg 
bine un lucru : de pe același pămînt, 
rodul poate fi mai bogat an de an. 
Arăturile din toamna asta, care sînt 
făcute la un nivel calitativ superior 
față de anii trecuți, vor dovedi-o. 
Acum, cînd începem campania de 
primăvară, lecția asta nu trebuie ui
tată Lucrul ăsta 11 știu și cooperato
rii. Cum aș putea eu, Mihăly Janos, 
să nu ar ca lumea pămintul pe care 
soția mea, cooperatoare, îl lucrează 
pentru a da hrană fiilor noștri, tu
turor oamenilor muncii ? Iată că 
atunci cînd ne îndeamnă să obținem 
producții cit mai mari, pe fiecare 
metru pătrat, pe întreaga suprafață 
arabilă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mi se adresa și mie, ca și celorlalți 
tovarăși de-ai mei. Stă in puterea 
noastră să obținem an de an rod 
tot mai bogat da pe acest pămînt, 
spre bunăstarea noastră a tuturor.

— ...De ce să nu recunoaștem, 
spunea gospodarul Nicolae Răuță 
din comuna Sascut, Bacău, că de 
pe urma recentelor măsuri privind 
prețurile de achiziții și contractări 
către stat noi, cei de la sate, avem 
mult de cîștigat. Cooperativa agrico
lă din Sascut va cîștiga anul acesta 
in plus față de 1981 circa cinci 
milioane de lei, din cantitățile 
suplimentare de produse contractate 

cu statul. Sint avantaje care trebuie 
recompensate, la rîndul lor, printr-o 
muncă exemplară pentru a asigura 
produsele contractate și a le depăși 
chiar. Am înțeles, din cuvintarea 
rostită de.tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marea importanță pe care o are 
realizarea în întregime a contractă
rilor și achizițiilor de produse agri
cole, vegetale și animale. Este pe 
deplin in spiritul de dreptate al ță
ranului român ca, in schimbul pro
duselor pe care le primește de la 
oraș la prețuri stabile, să livreze tot 
la prețuri fixe produsele sale. Căci 
ce fel de frați am mai fi cu mun
citorii dacă am căuta să le pretindem 
mai mult decît trebuie pentru măr
furile noastre ?

Un alt gospodar al comunei, Ion 
N. Corobană, ține 6ă ne vorbească 
despre însemnătatea participării fie
cărui locuitor al comunei la valorifi
carea întregilor suprafețe de pă
mînt, atit ale cooperativei de pro
ducție, cit și ale celor aflate în folo
sință personală.

— Așa cum ne arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spune el, numai 
unirea tuturor forțelor de la sate 
poate asigura avîntul producției 
agroallmentare. Noi, de exemplu, am 
hotărît să sporim cu cel puțin 500 
kg la hectar producțiile de grîu, 
porumb și sfeclă de zahăr în 
C.A.P. O primă măsură pentru 
aceasta a fost realizată : chiar zilele 
acestea am terminat transportul in 
cimp al întregii cantități de gunoi 
din sectorul zootehnic. Urmează 
acum lucrările din campania de pri
măvară, de care depinde in bună 
măsură realizarea obiectivului nos
tru. La veniturile sporite obținute 
din C.A.P. vom mai adăuga și pe 
acelea provenite din contractarea cu 
statul a produselor din gospodăria 
noastră personală. Eu, bunăoară, voi 
primi sume frumușele din contrar 
tarea cu statul a unui porc, a ze 
oi și a 40 kilograme de lină. 4

Caz de excepție ? Nicidecum. 1 
mărul comunei, Vasilc Petrache, ne 
spune că locuitorii Sascutului au 
încheiat contracte cu statul pentru 
300 bovine, 150 porci, 600 oi, 3 300 
hectolitri de lapte și alte produse.

— Este vorba aici de acel nivel de 
trai pe care anii care au trecut de 
la cooperativizarea agriculturii l-au 
adus țăranilor, ne explică primarul. 
Lucru care se vede ușor trecind prin 
comună, pe lingă casele arătoase, 
cele mai multe înălțate in acest 
răstimp, pe lingă școlile mari șl lu
minoase, stînd de vorbă cu oricare 
din acești urmași ai eroilor neamu
lui, despre care cu atita căldură vor
bea tovarășul Nicolae Ceaușescu.

...Opiniile, faptele șl intențiile re
latate in aceste rînduri reflectă, la 
scara inerent redusă a unei anchete, 
secvențe sugestive din emulația mun
cii, din vigoarea și dinamismul cu 
care țărănimea noastră, insușindu-și 
prețioasele indicații și sarcinile tra
sate de secretarul general al parti
dului, răspunzînd cu demnitate mă
surilor adoptate de partid și de stat 
pentru stimularea producției agroali- 
mentare, deschide campania de pri
măvară din acest an ca pe o impor
tantă filă a primăverii agriculturii 
românești.

cu părul 
GheorgheI
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Deși om in virstă, 
alb, medicul chirurg 
Voinescu, de la spitalul din 
Murgeni, județul Vaslui, suferea 
de o boală pini acum nevinde
cată, care In termeni juridici se 
cheamă pretinderea și luarea de 
mită. Deunăzi, el a solicitat și a 
primit de la un cetățean o sumă 
de bani, pentru a efectua „cu 
mai multă griji* tratamentul u- 
nei rude a acestuia internată in 
spital, lntrucit tot pentru fapte 
similare medicul respectiv a fost 
mutat disciplinar de la un spital 
la altul, și cum sancțiunea nu 
l-i lecuit, urmează să i se pre
scrie acum un alt tratament, 
mai operant.
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Pietre 
speciale ?

— Aveți piatră pentru bri
chetă ?

— Cum să nu? Și încă una 
specială. Cite doriți? — întreba 
gestionara lullana Cotor, de la 
tutungeria din strada Bolyai din 
Tg. Mureș.

Prin intermediul lui Alexan- . 
dru Bogdan, incărcător-manipu- 
lant, și al altor amatori de ciști- 
guri ușoare, Iuliana se „aprovi- 

Izionase* cu un mare stoc de 
„pietre speciale* de brichete. 
Care „pietre speciale" au în
ceput să strice pe capete briche
tele cumpărătorilor. Și aceasta 
intrucit respectivele „pietre spe
ciale" nu erau altceva decît

I niște bucățele de sirmă tăiate la 
dimensiunile pietrelor de bri
chetă.

I
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Rămine de văzut la ce „di
mensiuni* se va ridica răspun
derea vinzătoarei pentru acest 
comerț neobișnuit.
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„Vraja" costă
Deși avea de mers intr-o di

recție precis stabilită, potrivit 
foii de parcurs, șoferul luliu 
Laszlo, de la întreprinderea de 
colectare și fermentare a tutu
nului Cărei, s-a abătut cițiva 
kilometri de la traseu. A tras 
autoduba 31-SM-476 la parcarea 
de la popasul turistic „Vraja 
Viilor*. Numai că plăcerea pe 
care și-o plănuise la „vraja* 
popasului s-a transformat 
ghinion curat, fiind surprins 
un control și amendat.

De, „vraja" costă!
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Petre POPA
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Compensațiile acordate
1982 vor fi recuperate in

pentru 
acest an

Recent, președintele consiliului 
oamenilor muncii, directorul și ingi- 
nerul-șef al întreprinderii mecanice 
din Botoșani au luat uotarirea sa ac
cepte o comandă suplimentară de 
ecnipamente hidropneumatice, soli
citate de întreprinderea „Progresul" 
din Brăila.

— Dar asta înseamnă consumuri în 
plus ! — a s'pus cineva, puțin mai 
tirziu, după perfectarea formelor. 
Consum de metal, de energie elec
trică, de forță de muncă...

— E adevărat — a intervenit 
maistrul Mihai Condurachi, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Numai că noi avem aceste ma
teriale. 80 de tone de metal sint dis
ponibile ca urmare a reducerii con
sumurilor, a aplicării unor tehnolo
gii de prelucrare mai eficiente. De 
asemenea, aproape 100 MWh energie 
electrică rezultă numai din econo
miile de la începutul anului pină 
acum. Cit privește forța de muncă, 
nu-i nici o problemă. Deoarece prin 
măsurile luate in ultima perioadă, 
am asigurat condițiile necesare pen
tru creșterea productivității muncii 
cu peste un procent față de preve
deri, așa cum ne-am angajat, dealt
fel, în adunarea generală a oameni
lor muncii.

— Cum s-ar zice, avem asigurate 
toate condițiile și această comandă 
vine tocmai la timp, precizează alt
cineva.

— Exact. După cum știți, adunarea 
noastră generală s-a desfășurat tn 
ziua de 15 februarie. Deci, după pu
blicarea și intrarea in vigoare a pre
vederilor celor două decrete ale Con
siliului de Stat. Prin urmare, un pri
lej cum nu se poate mai bun pentru 
dezbaterea lor, dar mai cu seamă 
pentru stabilirea măsurilor necesare 
recuperării compensațiilor bănești 
acordate de stat, ca urmare a ma
jorării prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare. Concluzii
le la care am ajuns au fost cit se 
poate de clare : consiliul oamenilor 
muncii a fost însărcinat să găsească 
materia primă care să asigure creș
terea accentuată a producției și, pe 
această cale, a productivității mun
cii. Iar dacă nu ne-ar fi venit co
manda suplimentară de la Brăila, 
trebuia să găsim alta. Și asta cit mai 
repede. Fiindcă, repet : măsurile de 
sporire a productivității se aplică 
deja la fiecare loc de muncă.

îndreptindu-ne spre secțiile de 
producție, pe culoare, in halele de 
lucru, simțim mirosul de vopsea 
proaspătă de pe citeva panouri, pe 
care sint scrise angajamentele pe a- 
cest an ale colectivului : 7 milioane 
lei producție netă suplimentară ; o 

reducere a cheltuielilor materiale de 
încă 1,5 lei la fiecare 1 000 lei pro- 
ducție-marfă : asimilarea in avans 
cu un trimestru a 8 produse noi. Și 
tot la vedere sint afișate citeva răs
punsuri la intrebârile : „Cum apre- 
ciați prevederile recentelor decrete 
ale Consiliului de Stat ?", „Prin ce 
contribuiți, concret, la creșterea su
plimentară a productivității muncii 
și a eficienței?". Spicuim și din răs
punsurile date de cițiva oameni ai 
muncii. Frezorul Eugen Turcoman : 
„Sint fiu de țăran din satul Curtești, 
cunosc bine cheltuielile cu care se 
realizează produsele alimentare. Era 
obiectiv necesară creșterea prețuri
lor acestora, așa cum la fel de ne
cesar pentru traiul nostru este să 
recuperăm compensațiile bănești ce 
ni s-au acordat. Eu voi primi lunar 
in plus 175 lei. Este o sumă bună. 
Iar ca să recuperez prin munca mea 
această sumă, cu ajutorul maistru
lui Constantin Alexa am conceput un 
dispozitiv cu care realizăm în ace
lași timp 4 bacuri pentru mașinile 
semiautomate de producere a șuru
burilor, in loc de unul. De asemenea, 
am micșorat cu 5 minute și timpul 
de așchiere. Asta înseamnă că in
tr-o oră se pot produce 6 perechi de 
bacuri în plus".

O altă opinie, cea a muncitorului 
reglor Stelian Ciubotaru : „Reașeza
rea prețurilor la produsele agroali
mentare este o măsură dreptă. Pen
tru a recupera suma de 175 lei pe 
care o primim suplimentar, noi, re- 
glorii, am hotărît să venim diminea
ța mai devreme pentru a veri
fica mașinile automate. Ca ur
mare a acestei Initiative, tn prezent 
mașinile respective funcționează fără 
Întrerupere pe durata întregului 
schimb și nu doar 7 ore și jumătate 
cum se înregistra, în medie, in cursul 
anului trecut. Concret, aceasta în
seamnă producerea a 24 000 șuruburi 
in 8 ore la fiecare mașină, compa
rativ cu 22 300 cite se produceau in 
1981".

în sfîrșit, iată și punctul de ve
dere al șefului formației de la ate
lierul de piulițe, sectorul C, Vasile 
Livadaru. „Am permanentizat oa
menii pe mașini, ne-am asigurat sto
cul necesar de scule prin recondițio- 
nărl. De fapt, așa cum a hotărît adu
narea noastră generală, recondițio
năm acum 40—45 la sută din întreg 
volumul de scule utilizat. Ca urma
re a măsurilor luate, formația noas
tră realizează, pe schimb, în jur de 
o tonă de piulițe in plus".

Pe lingă inițiativele de mai sus, in 
adunarea generală s-au adoptat 
multe alte măsuri de larg interes și 
cu participarea tuturor cadrelor in-' 

treprinderii. S-a hotărît astfel ca 
utilajele pentru noua capacitate de 
5 000 tone anual pentru organe 
de asamblare să fie instalate pe 
spațiile de producție existente. 
Lucrarea se efectuează „din mers", 
fapt ce contribuie la o econo
mie de 10 000 ore-om, influen- 
țînd sporul total al productivității 
muncii cu 15 la sută. Concomitent, 
in atelierul de pregătire a materiei 
prime s-a trecut la aplicarea unei 
soluții experimentate și puse la punct 
de inginerii Voichița Storceanu și 
Mihail Matei, potrivit căreia sulfatul 
de fier, rezultat in urma decapăril 
sirmei, este utilizat apoi la neutrali
zarea apelor. Eficiența acestei' solu
ții ? Valoarea consumurilor de acid 
sulfuric va fi redusă cu 80 000 lei 
anual, ceea ce determină creșterea 
producției nete. Pe de altă parte, 
inginerii Constantin Cărăușu, Flo
rin Pocol și Mihai Crețu, reluînd 
o idee experimentată anul trecut, 
au lucrat cot la cot cu muncitorii 
pentru modificarea mașinilor auto
mate, astfel incit capul hexagonal al 
șuruburilor să fie produs prin pre
sare și nu prin ștanțare. A fost înlo
cuită, astfel, munca a 36 de mun
citori, echivalînd cu o creștere cu 24 
la sută a productivității muncii. Tot
odată, se economisește o cantitate de 
metal in valoare de aproape o jumă
tate de milion lei anual. A fost re
dus, de asemenea, personalul TESA 
cu 3 ia sută, reducere pe seama că
reia se va obține pină la sfirșitul a- 
nului o producție netă valorind 
410 000 lei și, bineînțeles, sporul co
respunzător de productivitate a mun
cii. în ce se vor materializa, pe an
samblu, toate inițiativele și preocu
pările la care ne-am referit ? Iată 
ce ne spune ing. Nicolae Sfarghiu, 
directorul întreprinderii :

— Sporul suplimentar de peste un 
procent la productivitatea muncii, la 
care ne-am angajat, ne va aduce 
pină la sfirșitul anului o producție 
netă suplimentară in valoare de a- 
proape 1.2 milioane lei. Adăugind la 
această sumă și economiile ce vor 
rezulta din reducerea cheltuielilor 
totale și materiale — îndeosebi prin 
diminuarea mai accentuată a consu
murilor materiale — vom recupera in 
acest an întreaga sumă de 2,4 mili
oane lei ce urmează să o primească 
personalul nostru muncitor in plus la 
retribuții Și alocații pentru copii.

Este o decizie lăudabilă care de
monstrează înțelegerea responsabilă 
de către înlregul colectiv a recente
lor măsuri adoptate de partid.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scînteii"

Îngrășăminte 
uitate pe rampa 

gării
Pe Ia începutul lunii iunie, anul 

trecut. în stația C.F.R. Teregova. ju
dețul Caras-Severin. au sosit. în 
cîteva rinduri, cinci vagoane cu 
Îngrășăminte și amendamente de 
calciu. Deoarece fostul președinte 
al consiliului popular comunal n-a 
luat nici o măsură pentru transpor
tarea lor urgentă. îngrășămintele au 
fost descărcate în statie. Acolo au 
și rămas, să „îngrașe" rampa gării, 
în loc să fie folosite pentru fertili
zarea pășunii comunale. Nici actua
lul președinte al consiliului popu
lar — care nu se poate să nu știe 
de existenta lor — nu s-a preocupat 
ca. in sfirșit. acestea să fie duse 
la rostul lor. Așa se face că o în
semnată cantitate de îngrășăminte 
pentru producerea cărora s-au făcut 
mapi eforturi stă in bătaia ploilor, a 
zăpezilor, în suflarea vinturilor, de- 
gradindu-se. Oamenii din partea 
locului se întreabă cu mirare de ce 
nu sint trași la răspundere cei vi-> 
novați de această pagubă? Aceștia 
ar trebui obligați neîntirzlat să plă
tească din buzunarul lor ingrăsă- 
mintele chimice risipite pe rampa 
gării.

P. ION
comuna Teregova, 
județul Caraș-Severin

Cînd lipsesc 
vînătorii...

în ultimii ani, in pădurile din 
împrejurimile comunei noastre și 
in altele învecinate, porcii mistreți 
s-au înmulțit peste măsură, exce
siv, devenind o adevărată calami
tate. Recolta pe care o scoatem de 
pe locurile noastre, aflate mai mult 
pe dealuri, e primejduită pentru 
că mistreții rimă peste tot și dis
trug totul. Văzind cu ce pagubă 
s-ău ales in toamna anului trecut, 
unii locuitori stau la îndoială dacă 
să-și mai cultive sau nu locurile 
anul acesta. La sesizările noastre, 
Înaintate la consiliile populare, co
munal și județean, ni s-a răspuns 
că trebuie să ne păzim locurile. 
Am încercat să le păzim, dar de
geaba, pentru că avem locurile ri
sipite ici-colo și nu le putem ve
ghea pe toate : clnd păzești pe un 
loc. mistreții rimă pe altul. N-ar fi 
mai bine ca acum, cind începe 
campania agricolă de primăvară, 
să se organizeze vinători care 
să reducă la normal numărul mis
treților și să stăvilească pagubele 
făcute de ei ?

Dumitru C. TIRCA 
comuna Dănești, satul Brătuia, 
județul Gorj

Gospodari sau risipitori ai apei 
potabile ?

Sint pensionar tipograf și des
fășor diferite activități obștești în 
cartierul in care locuiesc. Conside- 
rînd o datorie civică elementară 
să te preocupi cum se înfăptuiesc 
in practică îndrumările partidului, 
mă interesez îndeaproape cum sînt 
gospodărite in cartierul nostru e- 
nergia electrică, gazul metan, apa 
potabilă ș.a. Trebuie s-o spun des
chis că sînt încă cetățeni care nu 
înțeleg ce importanță prezintă, 
pentru economia țării și pentru 
propriul lor buzunar, să economi
sești curentul electric, gazul metan 
iau apa. tn multe case din cartier 
se consumă incă fără rațiune și 
fără grijă curent, gaz și apă. Ceea 
ce mă surprinde insă este faptul 
că in ce privește apa, cei mai mari 
risipitori de apă potabilă sînt... 
unii lucrători de la I.C.A.B. Da, 
greu de crezut, dar așa e. Pe o 
stradă din cartierul nostru — O- 
bieților — în dreptul numărului 
34 A — unde, probabil, s-a spart o 
țeavă, apa a curs vreme de 3 luni 
de zile. A curs pină Ia sfirșitul lui 
decembrie anul trecut cînd o echi
pă a I.C.A.B. a făcut o reparație — 
dar de mintuială, care a ținut doar 
trei zile. Acum, apa curge din 
nou... Cite scrisori s-au trimis ce
lor de la I.C.A.B., cite telefoane li 
s-au dat... Degeaba ! Dar acesta nu 
e singurul exemplu. Pe strada 
Știucii, in dreptul casei cu numă
rul 77, apa curge nestingherit de 
mai bine de... 4 luni de zile 1 Deși 
I.C.A.B. a fost sesizat, in repeta
te rinduri atit de subsemnatul, cit 

PE SCURT, DIN SCRISORI

• Două noi magazine au fost date în funcțiune în centrul Cîmpinei, 
Îmbogățind zestrea orașului : un magazin cu produse chimice și un magazin 
cu articole de sport. (Bratu Ion — Cîmpina, județul Prahova). • Peste 
î 300 apartamente au ridicat in cursul anului trecut constructorii de la 
I.J.C.M. — Olt, dintre care 330 apartamente reprezintă depășirea de plan 
(Bițu Nicolae, Slatina — Olt). • O simplă nepotrivire ? Am observat 
că la tipul de triplu ștecher produs de cooperativa „Electrometal" din 
Oradea, din cauza găurilor prea mici, nu se potrivesc tijele de legătură 
de la piesele fabricate de I.A.E.I. — Titu. O simplă nepotrivire, sau lipsa 
legăturii in producție intre cele două unități ? (Nicolae Dumitru — Pi
tești). • tn primele luni ale acestui an colectivele de muncă din cadrul 
Regionalei C.F.R. — lași au colectat și expediat unor întreprinderi in
dustriale 25 de tone fontă veche 16.5 tone fier vechi și l tonă hlrtie veche 
(Ion Birsan — lași). • Propunere : în gara Cosmești, aflată între Focșani 
și Tecuci, este un adevărat calvar să te urci in tren. Am văzut femei cu 
copii și bătrini care n-au putut să se urce in vagoane din cauza înălțimii 
la care se aflau scările trenului. Aceeași situație e și la Pufești, pe linia 
spre Bacău ș.a. Se cere de urgență construirea in aceste gări a unor per- 
roane înalte (Marin G. Girleahu — Focșani) • O nouă instalație de 
foraj, destinată lucrărilor de prospectări geologice în vederea descope
ririi de noi materii prime, a intrat In fabricație la întreprinderea de con
strucții de mașini și utilaj greu din Giurgiu. (Traian Barbălată — 
Giurgiu).

și de alți cetățeni. Și la Intrarea 
in cartierul nostru se află o ciș
mea defectă din care apa curge 
necontenit, de luni și luni de zile. 
Se duce, cum s-ar spune.- pe apa 
simbetei. Cetățenii cartierului se 
întreabă, pe drept cuvînt, cine plă
tește această pagubă ? N-ar fi bine 
s-o plătească cei de la I.C.A.B. 
care nu se grăbesc să repare sau 
să schimbe conductele deteriora
te ? Poate așa vor reuși să se scu
ture de nepăsare.

Nicolae PANȚU
»tr. Obleților 32, sector 2 București

N.R. La situațiile de mai sus 
ar trebui să adăugăm, la riadul 
nostru, observațiile pe care ni 
le-au adus la cunoștință, prin 
telefon sau la biroul de audien
țe, numeroși cetățeni ai Capi
talei semnalind deficiente ase
mănătoare in activitatea I.C.A.B. 
Făcindu-ne ecoul unor cerințe 
formulate de numeroși cetățeni, 
propunem ca problema econo
miei apei potabile sd fie cit mai 
grabnic discutată in primul 
rină la I.C.A.B., într-o adunare 
generală, cu toți lucrătorii în
treprinderii, ca și in adunările 
cetățenești din circumscripții și 
sectoare. Ar merita, credem, să 
fie reținută propunerea făcută 
in scrisoarea de mai sus ca ri
sipitorii apei potabile să suporte 
paguba produsă.
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l/n moment hotăritor pentru dezvoltarea

mișcării revoluționare a tineretului
(Urmare din pag. I)

Keapariția gazetei „Tineretul so
cialist" a stimulat activitatea ideolo
gică, politică și organizatorică a ti
neretului revoluționar. Dezbaterile 
teoretice și confruntările de păreri 
publicate de gazetă reflectau creș
terea și amplificarea combativității 
revoluționare a tineretului muncilor, 
în spiritul noului curs politic și de 
acțiune imprimat mișcării muncito
rești din țara noastră de crearea 
partidului comunist Alături de „Ti
neretul socialist", alte organe de pre
să socialiste au preluat și au susținut 
cu fermitate necesitatea centralizării 
mișcării tineretului revoluționar 
într-o organizație politică unică la 
nivelul întregii țări.

Un moment însemnat în contextul 
eforturilor depuse pentru unificarea 
pe scară națională a mișcării revo
luționare de tineret l-a reorezentât 
Conferința preliminară din 23 octom
brie 1921 de Ia Brașov, cind repre
zentanții tineretului revoluționar din 
„Vechea Românie, Transilvania și 
Banat" au hotărît, de comun acord, 
convocarea congresului general al 
mișcării de tineret pentru 1 martie 
1922. Dar, întrucit autoritățile statu
lui burghez au refuzat sistematic să 
dea aprobare ținerii congresului miș
cării revoluționare de tineret. Comi
tetul Central provizoriu a convocat 
îa București, pentru zilele de 19—2(1 
martie 1922, o Conferință generală 
pe (ară a tineretului socialist.

Referindu-se la obiectivul priori
tar pe care îl urmărea mișcarea re
voluționară de tineret din România 
prin convocarea Conferinței națio
nale a tineretului socialist, gazeta 
„Tineretul socialist" scria următoa
rele in articolul intitulat „Pentru 
Conferința tineretului" : „Stind pe 
teren-I realității. Conferința va tre
bui să pună bazele organizatorice

ale mișcării noastre, bazele unei or
ganizații sistematice, fără exagerare 
de forțe inexistente dar cu o înțe
leaptă utilizare a celor ce există. 
Refacerea și reorganizarea noastră 
pe cele mai bune baze și care să 
asigure maximum de folos pentru 
muncitorimea tinără e al doilea 
punct ce va avea de rezolvat confe
rința tineretului".

Și, intr-adevăr, lucrările acestui 
forum național al tineretului revo
luționar nu au dezmințit așteptările. 
La lucrările conferinței au partici
pat delegați ai organizațiilor din 
toate provinciile istorice ale Româ
niei, reprezentind, aproximativ, 4 800 
de tineri organizați. Rapoartele Co
mitetului Central provizoriu, cele aie 
delegaților partlclpanți, cit și discu
țiile purtate pe marginea lor au evi
dențiat succesele obținute de mișca
rea revoluționară de tineret pe linia 
organizării, precum șl necesitatea 
stringentă a unificării pe baze noi, 
revoluționare. în acest scop a fost 
adoptat „Regulamentul de organiza
re a mișcării tineretului socialist din 
România", pe baza căruia mișcarea 
de tineret urma să-și desfășoare ac
tivitatea pînă la convocarea con
gresului. Conferința a hotărît ca din 
Comitetul Central provizoriu, cu se
diul la București, să facă parte și 
reprezentanți ai Uniunii Tineretului 
Muncitoresc din Ardeal și Banat

Conferința din 19—20 martie 1922 
a avut deosebita însemnătate de a 
fi nus bazele organizatorice și ideo
logice marxist-leniniste ale organi
zației revoluționare de tineret din 
România. „Rezultatele Conferinței 
sint imense — scria in această pri
vință „Tineretul socialist" — unifi
carea care le dă organizațiilor noas
tre forță și viață, unificarea reală • 
început— Dar nu numai aceasta a 
fost opera Conferinței noastre. Ba-

zele șl directivele noi, organizatorice 
au fost date mișcării tineretului".

Din mai 1924, Uniunea Tineretului 
Socialist va lua denumirea de Uniu
nea Tineretului Comunist. Prin 
adoptarea noii denumiri nu s-a creat 
o nouă organizație, ci s-a confirmat 
și mai mult caracterul revoluționar 
al organizației de tineret, așa cum 
fusese el consfințit la Conferința din 
martie 1922.

Moment cu o semnificație deose
bită în istoria mișcării revoluționa
re, democratice și progresiste a ti
neretului din patria noastră, făurirea 
Uniunii Tineretului Comunist, la 
Conferința națională din 19—20 mar
tie 1922 a tineretului socialist, a 
marcat începutul unei etape noi, su
perioare in lupta pe care tineretul 
s-a angajat s-o ducă, alături de cla
sa muncitoare, de celelalte forțe de
mocratice și progresiste ale națiunii, * 
pentru eliberarea socială și națio
nală, Condusă și îndrumată in per
manență de partidul comunist. Uniu
nea Tineretului Comunist s-a situat 
cu consecvență în fruntea mișcării

■ revoluționare și democratice de 
neret din România, eroismul acțiunii 
politice, abnegația și 
ardent fiindu-i virtuți 
dovedite cu prisosință 
decenii de existență și 
voluționară. Pe drent cuvînt apre.'ia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „For
marea în 1922 a Uniunii Tineretului 
Comunist, la un an după crearea 
Partidului Comunist Român, a con
stituit un moment crucial in Isto
ria mișcării revoluționare de tineret 
din România... Se poate spune că 
Uniunea Tineretului Comunist a des
fășurat in toată perioada ilegalității 
o intensă activitate de organizare a 
tineret’-lui, de conducere a luptelor 
sale alături de clasa muncitoare, de 
toate forțele revoluționare și progre
siste din România".

patriotismul 
caracteristice. 
In cele șase 
activitate re

,File din cronica luptei pentru făurirea
organizației revoluționare de tineret

• „LOCUL TINERILOR - IN JU
RUL STINDARDULUI ROȘU". „Tot 
ce este tînăr trebuie să știe că locul 
său este in jurul stindardului roșu, 
unde va găsi căldura sufletului to
vărășesc, pentru ca sub acest stin
dard să-și poată face datoria așa 
cum nevoia o cere și împrejurările 
o dictează”.

„Socialismul", 1 decembrie 1918
• „O NOBILA MISIUNE - DESA- 

VlRȘiREA OPEREI DE TRANSFOR
MARE SOCIALA*. „Desăvirșlrea ope
rei socialiste (...) revine in primul 
rind tineretului socialist ; dindu-și 
seama de această o sa nobilă mi
siune istorică, noua generație socia
listă e datoare față de sine însăși, 
ca și față de mișcarea întreagă, să 
lucreze io ridicarea sa pe toote tă- 
rimurile vieții morale și intelectuale, 
pentru a putea face față marilor 
greutăți, in chip firesc legate de 
imensa operă de transformare so
cială (...)",
„Tineretul socialist", 1 aprilie 1920

Portic.’panț»

„Pentru ca să• „SA NE CĂLIM SUFLETELE".
putem ocupa locul în această luptă, trebuie să 
înarmăm cu o armură care să nu fie vulnercbilă la 
buzduganul de fier al adversarilor noștri nemiloși, Tre- 
Duie să ne călim sufletele, trebuie să ne preăm pe 
treapta cea mai înaltă a conștiinței socialiste pentru 
a face față acestei lupte I"

„Ifju Proletar* („Tiuitul proletar"), 2D martie 1921

ne 
ne

la prima Conferință a tineretului socialist din România 
(București, august 1919)

• „TINERETUL - IN RINDURILE PARTIDULUI COMU
NIST". „Sarcina de acum a tineretului stă în a atrage 
masele de tineri muncitori către partidul comunist, de 
a le ridica la cunoașterea principiilor și a programului 
comunist in așa fel ca să alcătuiască' un front unic 
și puternic de luptă comunistă".

„Tineretul socialist", 29 septembrie 1921

Sosirea în Capitală a delegației 
Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Luni seara, a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, condusă de Assem’ 
Kansou, membru al Comandamentu
lui Național al Partidului Baas Arab 
Socialist, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist din Liban, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, face 
o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Ion Cotoț a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar ai Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Singapore.

4r
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

s-a Încheiat luni o nouă serie la 
cursurile de pregătire pentru cadre 
din țări în curs de dezvoltare arabe. 
Cursanții, care au luat cunoștință de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de realitățile 
României socialiste, au dat o înaltă 
apreciere activității și experienței 
Partidului Comunist Român in condu
cerea procesului de edificare, a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, aportului său la rezolvarea

J „SINTEM O PARTE A PROLETARIATULUI", „Sin- 
turn o parte a proletariatului, a clasei muncitoare indi
ferent dacă sîntem muncitori, soldați, școlari sau stu- 
denți. Vom lua parte, trebuie să luăm parte la orice 
luptă economică, politică sau culturală".

„Tineretul socialist", 20 aprilie 1921

® „NUMAI PRIN ORGANIZARE PUTEȚI DEVENI O 
FORȚA". „Numai prin organizare puteți deveni o forță 
și numai în organizație vă veți putea cultiva, vă 
putea forma o educație socialistă revoluționară șl 
putea deveni folositori clasei voastre și idealului 
dezrobirea de sub jugul capitalist și desființarea 
ploctârii omului de către om”.

„Tineretul socialist", 6 ianuarie 1922

veți 
veți 
ei :
ex-

fost salutată, la sosire, de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., Dumitru Turcuș și 
Stan Soare, adjuncți de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Hayssam Barakat, 
ambasadorul Republicii Arabe 
riene la București, 
ambasadei.

zilei

Și
Si- 

membri ai
(Agerpres)

I
contempora-marilor probleme ale 

neltății, prodigioasei activități teore
tice și practice desfășurate de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Participanții au apreciat că pregă
tirea in academie de cadre din țări 
in curs de dezvoltare reprezintă o 
expresie a politicii P.C.R. și a statu
lui român de solidaritate activă, de 
colaborare și de prietenie cu popoa
rele acestor țări, cu forțele progre
siste, democratice și antiimperialiste 
de pretutindeni. Ei au adus vil 
mulțumiri pentru grija și ospitalitatea 
de care s-au bucurat pe tot timpul 
șederii lor In țara noastră.

(Agerpres)

ÎN COMUNA GÎRBOVI

încheierea „Lunii cărții la sate“
încheierea „Lunii cărții la sate" 

a avut loc în comuna Girbovi, jude
țul Ialomița. La această intîlnire cu 
lucrătorii ogoarelor din Bărăgan au 
participat scriitorii Ion Gheorghe, 
Aurel Dragoș Munteanu, Nicolae 
Dan Fruntelată, Maria Barbu, Gri- 
gore Hagiu, Gheorghe Pituț, Alexan
dru Brad și prof. Anatol Pavlov- 
schi. Versurile prezentate și cuvin-

tele rostite s-au constituit in omagiu 
adus brazdei și plinii, păcii, lucrăto
rilor de pe ogoare, cărora cei pre- 
zenți le-au dedicat și citit poezii 
emoționante. Celor prezenți, din 
partea gazdelor, le-a adresat cuvîn- 
tul de mulțumire președintele C.A.P. 
Gîrbovi, Marcel Dobra, Erou al 
Muncii Socialiste. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scînteii").

DUMINICA, LA FLĂMÎNZ!
................. t —

Ample manifestări cultural-artistice 
dedicate țărănimii

Duminică, 28 februarie, in comuna 
Flăminzi, din județul Botoșani, au 
avut loc ample manifestări culturai- 
artistice dedicate țărănimii, împlini
rii a 75 de ani de la izbucnirea marii 
răscoale de la 1907 și a două decenii 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii în țara noastră. între 
oaspeți s-au aflat D. R. Popescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
membri ai biroului consiliului de 
conducere al uniunii, poeți, proza
tori, dramaturgi și critici literari din 
București, Iași, Suceava și Botoșani. 
In lumina cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a Consiliului Nâțional al Agri
culturii, localnicii âu prezentat evo-( 
luția comunei Flăminzi, a condițiilor 
de muncă și de viață ale sătenilor 
în ultimii 75 de ani, preocupările lor 
de a da viață obiectivelor noii revo
luții agrare, afirmării principiilor 
autocondoecrri- și autoaprovszionării 
teritoriale. La șezătoarea literară ce 
a urmat, cei peste 20 de poeți pre
zenți au recitat din creațiile pe care 
le-au dedicat celor două evenimen
te. Dezbaterea pe tema „Țăranul ac
tual în literatura română" și verni-

sarea unei expoziții de pictură cu 
tematică adecvată, cuprinzind lucrări 
realizate de artiști plastici ieșeni au 
completat suita manifestărilor cultu,- 
ral-artistice. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Scînteii").

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05
11.33
11.45

Orizont tehnlco-știlnțilic
Muzică populară românească
Arc peste timp in satul românesc. 
1907—1902—1982. Fila de cronică la 
Slobozia-Mlndra.
Film artistic : ..Un oaz 
închiderea programului

COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
• In municipiul Oradea au în

ceput lucrările de construcție a cen
tralei electrice de termoficare - 
Electrocentrale II - cu o putere in
stalată de 150 MW. Noua capaci
tate, ca și cea existentă pe platfor
ma industrială din vestul orașului, 
va avea dublul rol de centrală elec
trică și de termoficare.

• La întreprinderea de mașini, 
ogregate și subansamble auto din 
Sf. Gheorghe au fost asimilate șl 
introduse în fabricație 124 da piese 
de schimb care erau aduse pină 
acum din import.

• De la începutul anului și pînă 
In prezent, chimiștli de la Năvodari 
au realizat peste prevederi 1 700 
tone îngrășăminte chimice cu fosfor 
Substanță activă. Succesele obținute 
se datoresc folosirii la maximum a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, ceea ce a condus 
la depășirea indicelui productivității 
muncii cu 29 la sută.
• Țăranii cooperatori din Lunca-

vițd, județul Tulcea, au folosit din 
plin zilele de iarnă, efectuînd lu
crări agricole de sezon - fertilizarea 
terenurilor, pregătirea unui milion 
de fire de răsad de legume pentru 
solarii. In același timp ei au con
fecționat, printre altele, rogojini în 
valoare de un .................

• In orașul 
folosință noul

y^dstrativ. Tot

4

milion de lei.
Zimnicea s-a dat in 
sediu politico-admi- 

aici se află In fază 
»

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 martie. In țară : Vremea, va fl în 
general umedă în Banat, Crișana, Ma
ramureș, Transilvania, nordul Moldo
vei și schimbătoare în celelalte re
giuni, Cerul va fi mai mult noros în

• „PENTRU UNITATEA TINERILOR MUNCITORI OIN 
ÎNTREAGA ȚARA". „Frați tineri muncitori I Noi, care 
luptăm cu speranța în inimă pentru unitatea tinerilor 
muncitori din Ardeal, Banat și vechiul Regat, vă rugăm 
cu vocea dragostei : scrutați-vă sufletul, puneți-vă pal
mele bătătorite pe inimă și spuneți pe cinstea veastră 
de tineri muncitori ceea ce vă sugerează inima, sufle
tul vostru îndurerat : Unitate I... Unitatea de fier a 
rindurilor tinerilor muncitori

„Kiizdelem" („Lupta"), 22 ianuarie 1921

• „CĂLĂUZĂ SA NE FIE PILDELE ÎNAINTAȘILOR". 
„Noi, pornind la luptă și la muncă, (...) să fim conduși 
pe drumul pe'care intrăm de spiritul de jertfă al celor 
dinții martiri ai cauzei proletare. Să fim călăuziți de 
pildele tuturor celor ce în șirul veacurilor au știut să 
lupte și să se jertfească pentru credințele și idealul lor".

„Tineretul socialist", 18 martie 1922

Grupoj realizat de Silviu ACHIM

cinema
12; 14; IB; 18: 20, FAVORIT (45 31 70) 
— 8 ; 10 : 12 : 14 : 18 ; ■ "

romantice:
18 ; 20.
MUNCA 
; 19.30.
PROGRESUL

• Semnul șarpelui : FEROVIAR
(59 5140) — 9 ; 11.15 ; 13.39 15.45 : 18;
29.15, CULTURAL (83 50 13) — 9 :
11.15; 13,30; 13.45; 18; 20.15. GLORIA
“ ' ' 16 ; 18 ; 20.

GRIVIȚA 
'* 20, ME-

; 13.30 ;
ja.ij , IO , 4U.IU.
• Grăbește-te încet: STUDIO (39 33 15)... .. .. -- .. .. volga

(47 46 75) — 10 ; 12 ; t4 : 
• Liniștea din adincuri 
(17 08 58) — 12 ; 14 ; '
LODIA (12 06 38) — 
15,45 ; 18 ; 20.15.

16 ; 18 : 2 
9 ; 11.15 ;

18 ; 20.— 10 ; 12 r 14 ; 16 ; 18 ; 20. Vulua 
(79 71 26) - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18;
20.15. MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Polițistul ghinionist : SALA MICA 
A PALATULUI — 10 ; 12.30 ; 15 î
17.IÎ5: 20.
» DueiuJ : 
15.30 ; 17.50 ;
Ut Incident
(II 86 25) — . . ____ . .
20.15, FESTIVAL (15 63 84)

0 1

VIITORUL (11 48 03) —
19.30.
la granit* : PATRIA

9; 11.15; 13.39; 15.45: 18; 
...... .........  9 : io ;

— u ; iu :
• Destine
(21 50 97) — 15.30 : 17.30
• Maria Mlrabela :
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.
• Apârarea sicilian* : CENTRAL 
(14 12 24) - 8 ; 10 : 13 : 14 ; 16 : 18: 20.
• Europenii : SCALA (11 03 72) 9 ;
11.13 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Caseta Măriei de Medici : VICTO
RIA (16 28 79) — 9.30; 11.30 : 13.30 ;
16 ; 18 : 20.
• Program de desene animate — 9; 
10,30 : t2 ; 13.30 ; 15 ; 16..10 ; Cum a 
devenit Unku prietena lui 
19.30: DOINA (16 35 38).
• Ciulinii Bărăganului : 
NOI (15 6110) — 8; 10,30;
17 ; 19.30.
• Iubește, iubește dar nu-ți pierde 
capul : LIRA (3! 71 7]) - 15.30; 18; 20.
• Legenda Iul Clun Ibian : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 16; 19.
• Dorește-mi un timp nefavorabil : 
COTROCENI (49 48 48) — 15: 17,30 ; 20.
• Concediu pe malul mării : POPU
LAR (31 15 17) — 15.30 ; 17.30 : 10.30.

Ede — 18 :

TIMPURI
13; 15.30;

• AH Baba șl cel 49 de hoți : FLA
CĂRA (29 33 40) — 13.30: 16: 19.
• Hello Dolly: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 : 11.30 ; 14 : 17 : 19.30,
• Operațiunea Crossbouw: CAPITOL
(16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18 : 20.15.
• Superpollțistu! : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45 ; 11 ; 13.15 ; 15.43 ; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11.15; 
13 30 ; 15,45 ; 18 : 20.15, FLAMURA
(85 77 12) — 8 ; 10 : 12 : 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Yankeii : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11,30 ; 14 ; 17 ; 19.30.
• Despărțirea : DACIA
9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Cromwell : EFORIE
9 : 12 : 16 ; 19
• Pledone in Egipt :
(80 49 85) - 15.30 ; 17.30 ; 19.30.
• Hangar 18 : GIULESTI (17 55 46) — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.43 : 18 . 20.
• Cobra se întoarce : PACEA 
(60 30 S3) — 15,30 ; 17.30 ; 19.30.
• Oglinda spart* : FLOREASCA 
(33 29 71) — 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• De la 9 la 5 : MODERN (23 71 ot) 
— 9 : 11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 : 20.15.

(50 35 94)

(13 04 83)

FERENTARI

12,10
1 13,00_________ _ ___

16,00 Telex
16,05 Almanah pioniei
18.25 . ..........................
17,05
17.25
17,50________
18.00 închiderea programului
20.00
20,20
23.35

Iresc 
Clubul tineretului 
Civica
Viata satului 
1001 de seri

ciudat".

Telejurnal
Actualitatea economică 
Memoria documentelor, 
mea in istoria României 
Teatru TV : Mindria Iul 
Mlrcea Enescu. Premieră 

22,15 Telejurnal

20,55
Târănl- 

(III)
Ion. de 
pe tară

PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20,20 Salonul TV al artelor... ... elastice

• Camll Ressu și vocația lucidi
tății clasice In arta plastică româ
nească

20,35 Mlc dicționar de operă șl balet. 
Litera ..B“ (I)

22,15 Telejurnal

■ rTnate mi se intlmpl* numai mie : 
AURORA (35 94 66) — 9 ; 11.15; 13.30: 
15.45 ; 18 : 30. TOMIS (21 49 46) — 9 ;
11.15 : 13,30 : 15.45 ; ta : 20.15.
• Numele meu e Iubire : COSMOS 
(27 54 95) — 13 ; 16 ; 19.
• Capitolul al doilea: ARTA (21 31 86) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 : 18 : 20.

teatre
• Teatru! National (14 7171. sala
mică) : Cartea lui lovită — 19.39;
(sala Atelier) : Așteptlndu-I pe Godot 
— 19.30.
• Opera Română (13 18 57) : Evghenl 
Oneghin — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19.30.
• Teatrul de operetă (13 98 48) : Vin- 
zătorUl de păsări — 19.30.
• Teatru! ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) :

• ISTORIA UNUI ME
TEORIT. Un grup de oameni 
de știință din Leningrad au în
tocmit o istorie a meteoritului 
din Sihote-AIin, din momentul 
apariției lui in Univers și pînă 
la data de 12 februarie 1947, 
cind bucata de fler cosmic a 
străpuns atmosfera terestră și 
a acoperit cu schijele ei o su
prafață de trei kilometri pă- 
trați din taigaua Extremului 
Orient. Cu ajutorul unor apa
rate pentru analiza gazelor i- 
nerte de proveniență cosmică 
s-a stabilit că meteoritul s-a 
format in urmă cu aproxima
tiv 450 milioane de ani. fiind 
probabil, un fragment dintr-un 
asteroid. Judecind după pro
prietățile Iul magnetice, înainte 
de impactul cu Pămîntul, care

i-a produs in urmă cu aproxi
mativ 70 de milioane de ani 
„călătorul" cosmic s-a ciocnit 
in Cosmos cu un alt „confrate". 
In momentul acestei ciocniri, 
meteoritul din Sihote-Alin s-a 
desprins din masa principală a 
asteroldului, înainte de a fi pă
truns în atmosfera terestră, el 
a avut un diametru de aproxi
mativ 1.5 metri și a cintărit a- 
proximatlv 60 de tone. O parte 
din această masă a ars in at
mosferă, iar pe Pămint a căzut 
o cantitate de aproximativ 35 
de tone de fier pur.

• PANOURI SOLARE 
iN CONDIȚIILE CLIMA
TULUI POLAR. In prezent 
ișl desfășoară activitatea in An

tarctica prima expediție științifi
că organizată de India. Energia 
necesară funcționării aparatelor 
de observare va fi furnizată par
țial de panouri solare, a căror 
funcționalitate va fi testată ast
fel în condițiile dificile ale cli
matului polar.

• VEHICUL ECONO
MICOS. Nu, tricicleta din 
imagine (construită in Franța) 
nu este o „jucărie" de copil, ci 
un vehicul pentru maturi. Mo
torul cu doi cilindri (capacitatea 
500 centimetri cubi) are un con
sum redus de benzină, ceea 
ce, în condițiile costului ridicat 
al carburanților, este deosebit de 
avantajos. Viteza de deplasare 
— pină la 130 km/h — îl tace și 
din acest punct de vedere un

avansată de execuție un spitol cu
plat cu policlinică și un hotel cu 
120 de locuri.
• Specialiștii de Io I.R.E. Bacău 

ou conceput și realizat un generator 
de frecvență tranzistorizat, cu utili
zări multiple și ușor de manevrat 
In procesul de producție, el este fo
losit Io mal multe operațiuni, în
locuind astfel toate oparatele care 
erou aduse pină acum din import 
în ocest scop.

• Pe versantul nordic ol masivu
lui Bunloc din vecinătatea Văii Ti
mișului, județul Brașov, a fost dată 
in exploatare o instalație de trans
port pe cablu în lungime de 1 60J 
metri, cu o diferență de nivel de 
500 metri. Noul telescaun are o 
capacitate de 360 persoane pe oră 
și, spre deosebire de alte instalații 
similare, oferă posibilitatea debar
cării șl îmbarcării la o stație Inter
mediară.

• La șantierul de Instalații a!
I.J.C.M. Suceava a* Intrat in funcțiu
ne primul laborator de gamagrafiere 
din Moldova. Cu ajutorul unor In
stalații pretențioase este verificată 
calitatea execuției sudurilor Io re
țelele de termoficare șl la cazonele 
de medie și inaliâ presiune. Dispu- 
nind de aparatură ultramodernă și 
de un autolaborator, specialiștii uni
tății pot răspunde cu maximă ope
rativitate solicitărilor beneficiarilor 
din județele Suceava, Botoșani și 
Neamț. /

nord-vestul țării și In zonele montane, 
unde vor cădea ploi, lapovită șt nin
sori temporare. In București : Vre
me schimbătoare cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vln- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 1 grad și plus 2 «rade, 
iar cele maxime Intre 7 și 10 «rade. 
Dimineața ceată slabă. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

Acasă
Sînt prezenți la această ediție ju

biliară a campionatului mondial de 
handbal masculin o seamă de repu- 
tați specialiști, care s-au mai întîl- 
nit cu asemenea prilej și în 1978, și 
în 1974, 1970, 1967..., unii partlcipîhd 
chiar la toate cele opt competiții su
preme organizate din 1954 încoace 
(prima a avut loc in 1938). Numele 
lor sint bine cunoscute în lumea 
handbalului : P. Hogberg (Suedia), 
I. Kunst-Ghermănescu (România), 
V. Krivcov (U.R.S.S.), H. Seiler 
(R.D. Germană), I. Snoj (Iugoslavia), 
B. Thiele (R.F.G.) și lista ar putea 
continua. Aproape toți dintre ei sint 

după cum am aflat în 
de presă sau în discuții 

tribună, că rareori lupta 
loc pe podiumul mondial 
de presărată cu rezultate

de părere, 
conferințe 
purtate în 
pentru un 
a fost atiț 
neprevăzute.

Surprizele s-au anunțat încă din 
grupele preliminare : Danemarca — 
Iugoslavia (19—18), Spania — Suedia 
(23—20>, Spania — Ungaria (20—20), 
R.D.G. — Polonia (19—19), Suedia — 
Ungaria (20—20). Apoi a fost rindul 
turneelor semifinale să demonstreze 
că ierarhiile și valorile nu sint aido
ma celor prevăzute de calculele 
făcute după turneele și competițiile 
desfășurate în răstimpul 1978—1982. 
Chiar din prima rundă semifinală 
(duminică după-amia^ă) s-au înre
gistrat alte trei rezultate care au 
stirnit semne de exclamare în tribu
ne : echipa Cehoslovaciei (care 
începuse ezitant și neconvingător 
acest campionat mondial) a învins 
cu (24—21), puternica reprezentativă 
a R.D G. ; formația Ungariei a reușit 
al treilea egal consecutiv — acum, 
cu Iugoslavia, care, cu două seri 
înainte, jucase excepțional și învin
sese selecționata noastră ; „buturuga 
mică", numită Danemarca, a întrecut

de sticlă — 19.30 : (sala
Icoanei. 12 44 16) ; Tartuffe

Menajeria 
Grădina
— 19.39.
• Teatrul...................
tia de englez* — 20.
• Teatrul de comedie 
Juan — 19.30.
• Teatrul „Nottara" 
Magheru) : Noi. subsemnați!
• Teatru! Giuleștl __ _____ ,
14 72 34); Povestea unei iubiri — 19.30.
• Ansamblu! ..Rapsodia română- 
(13 13 00) ; La Hntina dorului — 19.
• Teatrul ..Ion Creangă" 
Recreația mare — 17.30.
• Teatru) „Ion Vasilescu" 
Piatră la rinichi — 19.30.
• Teatru! satlric-muzical 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : 
Tănase — 19,30.
a Teatru! ..Țăndărică" (15 23 77) : A- 
venturile lui Plum Plum — 17.
• Circul București (11 01 20) : Fan
tastic circ — 19.30.
• Conservatorul. .Ciprlan Porumbes- 
cu“ (14 26 10, sala ..George Enescu") 
Recital instrumental — 15.

Foarte Mic
fie 84 60) : Don

(59 31 03, sala
19.30. 

(sala Majestic,

(59 26 55) :

(12 27 45) :

„C. Tăna- 
Vorba lui

RETLJTINDENI

concurent serios al vehiculelor 
pe patru roți.

• LONGEVITATE. Co- 
mitetul național de statistică 
din Cuba a făcut cunoscut că 
1731 de cetățeni din această 
țară au atins sau au depășit 
virsta de o sută de ani. Dintre 
centenari, 1 243 trăiesc in așe
zări urbane și 488 la sate, 891 
din ei fiind bărbați și 837 te
rnei, Localitatea cu cei mai 
mulțl centenari este Santiago de 
Cuba, al doilea oraș al țării, 
unde trăiesc 56 la sută din toate 
persoanele ajunse la venerabila 
vîrsU de un veac sau mai mult.

la Bayern Miinchen
și pe revelația ultimilor ani — Spania 
— (venită din grupa preliminară cu 
aureola de neînvinsă).

Echipa României, cum s-a mai 
anunțat, s-a deplasat la Mtinchen 
pentru primul său joc din turneul 
semifinal. în compania Sued.ei, 
handbaliștii noștri au reușit o pres
tație superioară celor de pînă acum, 
reușind și un scor dătător de speran
țe : 31—24. Este cea mai severă in
fringe re suportată de acești poeți la 
handbal, care sint jucătorii suedezi.

CORESPONDENTA 
DIN R.F. GERMANIA

Vaslle Stingă, din nou irezistibil (a 
- înscris 10 goluri, dar pe foaia de ar

bitraj sint consemnate din greșeală 
numai 9), portarul Munteanu și con
ducătorul de joc Radu Voina au evo
luat aproape fără greșeală. De data 
aceasta s-a ridicat la nivelul jocului 
lor și tînărul Marian Dumitru (8 
goluri). Din păcate însă, ceilalți ju
cători au oferit din nou adversarilor 
multe pase greșite în atac și multe 
culoare libere în apărare. Sperind 
că și aceștia își vor intra „în mină" 
pe parcursul partidelor viitoare, să 
consemnăm cu satisfacție că repre
zentativa României conduce în cla
samentul turneului său semifinal. în 
celălalt turneu, pe primul loc se află 
echipa U.R.S.S.

Astă-seară. de la 21,43, ora Bucu- 
reștiului, echipa noastră joacă la 
Boblingen, reintorcindu-se în apro
piere de Stuttgart. Parteneră — 
echipa Ungariei, neînvinsă la acest 
campionat mondial (3 egaluri : Spa
nia, Suedia și Iugoslavia), dar în
vinsă de selecționata României, atft 
la campionatul mondial din 1978, cit 
și la Olimpiada din 1980. Va fi in
teresantă in acest meci și întrecerea 
directă dintre golgeterll celor două 
formații — Vaslle Stingă și Peter 
Kovacs, primii la ora aceasta în cla
samentul eficacității, cu cite 39 și.

respectiv, 38 de goluri. în același 
turneu semifinal mal au loc, astă 
seară, o confruntare de tradiție intre 
Danemarca și Suedia șl alta de sal
vare a ultimei șanse pentru a mai 
concura la podium intre Spania și 
Iugoslavia.

în celălalt turneu semifinal. In care 
selecționata U.R.S.S. conduce fără să 
fi pierdut vreun punct, sint progra
mate, de asemenea, întîlniri tari: 
R.F.G. — R.D.G. și U.R.S.S. — Po
lonia. Unde va apărea surpriza astă 
seară ? Să sperăm că nu in meciul 
nostru, in care, in mod normal tre
buie — și putem — să fim victorioși.

în focul handbalului (mai avem 
azi, joi și duminică) nu am uitat de 
fotbal. Aflați pentru handbal acasă 
la Bayern Miinchen, am dat fuga și 
la stadionul olimpic sâ-i vedem la 
lucru, cu 4 zile înainte, pe oaspeții 
de miercuri ai Universității Craiova, 
în sferturile de finală ale Cupei 
campionilor europeni. Tribunele — 
pe jumătate pline (ninsese înainte și 
era cam rece). Iar pe teren o surpri
ză : Bayern (locul I în Bundesliga) 
a fost condusă pe teren propriu 
aproape o repriză întreagă de Ein
tracht Braunschweig (locul VII). Pînă 
la urmă, Breitner (două goluri) șl 
Rummenigge (un gol) au înclinat 
balanța în favoarea lor. Am înțeles 
totuși două lucruri deosebit de im
portante pentru craiovenl : 1) Apă
rarea vest-germană este penetrabllă, 
mai alea pe centru șl pe sus ; 2) Cind 
echipa noastră pasează la mijlocul 
terenului trebuie să fie foarte atentă, 
fiindcă, dacă pierde mingea, mijloca
șii de la Bayern țișnesc cu ea de nu 
mai pot fi prinși. După meci, antre
norul mUnchenezilor, 
ne-a spus : „Știu 
Craiova are o bună 
națională. Pentru 
dublă confruntare 
decit cred suporterii noștri. Oricum, 
păstrăm prima șansă".

_.Nu ne rămine decit să urăm 
succes, mult succes sportivilor noș
tri și la

Pal Cernai, 
că Universitatea 
experiență inter- 
Bayern această 
va fi mai grea

handbal, și la fotbal.

Gheorghe M1TRO1

FOTBAL
Aproximativ 115 000 de spectatori 

au asistat la cele nouă meciuri din 
prima etapă a returului campiona
tului diviziei A la fotbal. Rezulta
tele : Universitatea Craiova — A.S.A. 
5—0, Dinamo — Universitatea Clui- 
Napoca 3—0, Corvinui — U.T.A. 3—1, 
F.C. Olt — Sportul studențesc 3—1, 
F.C.M. Brașov — C.S. Tîrgoviște 3—0, 
S.C. Bacău — F.C. Constanța 2—2, 
Chimia. — Steaua 0—0, Politehnica 
Timișoara — Jiul 1—1, Progresul 
Vulcan — F.C, Argeș 0—0.

în clasament conduce Universita
tea Craiova — 27 p, urmată de

Dinamo
Etapa viitoare : la 7 martie.

♦
Miercuri, 3 martie, se vor desfășu

ra meciurile tur din sferturile da 
finală ale competițiilor europene 
intercluburi de fotbal.

Iată programul jocurilor din 
„Cupa campionilor europeni" : Uni
versitatea Craiova — Bayem Miin- 
chen ; Dinamo Kiev — Aston Villa ; 
Liverpool — Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia ; Anderlecht — Steaua 
roșie Belgrad.

— 27 p și Corvinui — 22 p.

• O SIMPLA SUPO
ZIȚIE... Pe stadionul unui 
orășel brazilian de provincie 
meciul de fotbal era in plină 
desfășurare, iar suporterii îl ur
măreau cu atenție fără să ob
serve apropierea unui roi de al
bine. Mii de insecte s-au repe
zit asupra spectatorilor, ințepln- 
du-i cu acele lor veninoase. A 
doua zi gazetele au anunțat că 
200 de spectatori au avut de su
ferit, cițiva se aflau in stare 
gravă In spital, iar unul dece
dase. Astfel, la lista victimelor 
albinelor africane, cunoscute in 
Brazilia și in alte țări latino- 
americane pentru agresivitatea 
lor. s-a mai adăugat un om. 
Aduse din Africa in anul 1957,

cîteva din aceste albine au scă
pat dintr-un laborator din Sao 
Paolo, s-au înmulțit rapid și 
s-au răspîndit in Întreaga Ame
rică de Sud.

• DESCOPERIRE. ° 
echipă de arheologi a descope
rit principala intrare a pirami
dei lui Aminhat a! III-lea la 
Dahchour, la cițiva km sud de 
orașul egiptean Saqqara. Condu
să de profesorul Dieter Arnold 
de la Universitatea din Viena 
și in cooperare cu arheologul e- 
giptean Abou Shenab, echipa 
a pătruns în sala reginelor des
coperind trei sarcofage conținlnd 
mumiile a două soții ale lui A- 
minhat șl cea a unei prințese. 
Descoperită in 1895, piramida lui

Aminhat datează de circa 2 000 
de ani i.e.n.

• MENAJERA IDEA
LA. Specialiștii americani au 
construit un robot In stgre să 
ofere o largă paletă de servicii. 
Astfel, el face ordine in casă, 
curăță praful, deschide și închi
de ușile, servește la masă, se 
„joacă" cu copiii și chiar 
manipulează aparatele electro- 
casnice. Acest robot cu pregă
tire... multilaterală are Incluse 
in construcția sa un minicompu
ter, un aspirator de praf, cea
sornic, aparat de radio și tele
vizor. Dirijarea acestei „mena
jere ideale" se poate face de la 
distanță, cu ajutorul unui radio- 
emițător.



Interviultovarășului Nicolae Ceaușescu
acordat revistei iugoslave „Medjunarodna Politika“

(Urmare din pag. I)
Consider5m insă că există condițiile 
necesare și trebuie să acționăm pen
tru depășirea tuturor problemelor 
existente, pentru întărirea încrederii 
și colaborării dintre țările balcanice, 
pentru realizarea, in această parte a 
lumii, a unei zone a colaborării, fără 
arme atomo-nucleare. Privim aceasta 
ca o parte a luptei pentru securitate 
europeană, pentru dezarmare și pace, 
ca o parte a luptei pentru o pace 
trainică in alte zone — cum ar fi 
Mediterana și Orientul Mijlociu — ca 
o parte a luptei generale pentru 
dezarmare și pace.

ÎNTREBARE : Relațiile tradi
ționale prietenești intre țara 
dumneavoastră șt Iugoslavia sint 
un exemplu de colaborare, bună 
vecinătate și contribuție la lupta 
pentru pace. Cum apreciați per
spectiva promovării lor in con
tinuare ?

RĂSPUNS : într-adevăr, relațiile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre România și Iugoslavia au 
cunoscut o dezvoltare continuă și au 
devenit un exemplu de colaborare și 
bună vecinătate intre două state so

WPOT/?/VM CWSE/

PENTRU PACE
O mare demonstrație 
în favoarea securității 

și destinderii
VIENA. — Zeci de mii de per

soane au participat în orașul Linz 
(Austria) la una din cele mai mari 
demonstrații organizate in favoa
rea păcii, securității .și destinderii 
internaționale, împotriva cursei 
înarmărilor, în primul rind nuclea
re. Ei și-au exprimat protestul 
față de producerea și exportul de 
arme.

„Să preîntâmpinăm 
o catastrofă 
nucleară"

WASHINGTON. — Sub deviza 
„Dezarmare nucleară și securitate 
iȘaj.ională", la Wașhington s-au 
desfășurat lucrăjjleJJonfefinței re
prezentanților opiniei publice, or
ganizată de Coaliția națională pen
tru o nouă politică externă și mili
tară din Statele Unite.

Continuarea și accelerarea cursei 
înarmărilor — au arătat vorbitorii 
— pot duce în ultimă instanță la 
o catastrofă nucleară. A fost sub
liniată necesitatea încetării cursei 
înarmărilor și a reducerii cheltu
ielilor militare.

„Nu - amplasării 
rachetelor nucleare 

în Europa!"
LISABONA. — La Lisabona s-au 

încheiat convorbirile dintre delega
ția Partidului Comunist Portughez, 
condusă de Alvaro Cunhal, secre
tarul general al P.C.P., și delegația 
Partidului Elvețian al Muncii, con

„Destinderea - singura alternativa pentru apărarea 
civilizației și viitorului omenirii"

Glasuri lucide în sprijinul promovării unei politici de pace și colaborare internațională
în actualele împrejurări interna

ționale, deosebit de complexe și 
contradictorii, agravate de cursa fără 
precedent a înarmărilor, de ascuți
rea contradicțiilor dintre state și 
grupări de state, au sporit îngrijo
rarea și preocuparea unor factori 
politici din Europa, a opiniei publi
ce internaționale față de soarta des
tinderii. Reacție pe deplin firească, 
întrucit este bine știut că încordarea 
situației internaționale pune tot mai 
grav în pericol libertatea și indepen
dența popoarelor, existența și viito
rul omenirii, însăși civilizația mon
dială. întreaga experiență acumula
tă în perioada postbelică demon
strează cite obstacole și bariere au 
trebuit să fie înlăturate, ce eforturi 
perseverente au necesitat învingerea 
și depășirea situațiilor create de 
„războiul rece", care aduseseră ome
nirea in marginea prăpastie!.

Remarcîndu-se prin participarea 
sa activă, prin inițiativele sale pro
prii, menite să contribuie la depă
șirea războiului rece, la impulsiona
rea acelor schimbări pozitive in evo
luția vieții internaționale, România 
socialistă, prin glasul președintelui 
ei, a evidențiat ineă in 1975, cu pri
lejul Conferinței de la Helsinki, că 
destinderea nu este un proces ire
versibil, că noul curs ce s-a conturat 
in anii ’70 este un curs fragil, a că
rui consolidare necesită eforturi 
susținute, permanente din partea tu
turor popoarelor, a tuturor statelor. 
Tocmai in condiții mai dificile, cum 
este actuala situație internațională 
deosebit de gravă, se cere cu atît 
mai mult să se acționeze pentru păs
trarea a ceea ce s-a obținut, pentru 
reluarea politicii de destindere și co
laborare. Hotărîtor pentru asigurarea 
destinderii și păcii, așa cum subli
niază în permanentă România, este 
respectarea neabătută, în toate îm
prejurările, a drept-Itii s-veran al 
popoarelor de a-și hotărî singure 
destinele, de a se dezvolta liber, po

cialiste, care sint preocupate de asi
gurarea dezvoltării lor socialiste, de 
întărirea independenței, suveranită
ții și, totodată, de a contribui activ 
la înfăptuirea politicii de destindere, 
de pace și independență națională.

Un rol important în dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele și țările noas
tre au avut întilnirile, înțelegerile cu 
tovarășul Tito. Dorim ca aceste în- 
tilniri și convorbiri, care au devenit 
o practică și, aș spune, o tradiție in 
relațiile româno-iugoslave. să con
tinue și să se amplifice, atît la nivel 
înalt, cit și. în general, intre orga
nizațiile politice, sociale și organis
mele economice, inclusiv între unită
țile economice din țările noastre.

în acest spirit, aș menționa vizita 
președintelui Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Kraigher, în România și re
centa intilnire de la Timișoara cu 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul Dragosavaț, in- 
tilniri in cadrul cărora am ajuns la 
înțelegeri comune, atit cu privire la 
colaborarea dintre țările noastre, din
tre partidele noastre, cit și la intensi
ficarea colaborării pe plan inter
național.

dusă de Armand Magnin, secreta
rul general al partidului, care a 
făcut o vizită in Portugalia. în ca
drul convorbirilor, se arată în co
municatul comun, părțile și-au ex
primat îngrijorarea față de peri
colul pe care il reprezintă conti
nuarea cursei înarmărilor pentru 
securitatea internațională. Docu
mentul afirmă solidaritatea celor 
două partide cu ampla mișcare din 
țările europene în favoarea păcii 
și a dezarmării și condamnă hotă- 
rirea privind amplasarea de rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa occidentală. De a- 
semenea, părțile s-au pronunțat 
împotriva producerii bombei cu 
neutroni și a oricăror arme de ni
micire in masă.

„Să nu permitem 
repetarea tragediilor 

de la Hiroshima 
și Bikini"

TOKIO. — Sub deviza „Nu — 
morții atomice, vom apăra pacea", 
in orașul nipon Shizuoka a avut loc 
un miting al luptătorilor pentru 
interzicerea armelor nucleare, con
sacrat „Zilei Bikini", la care au 
luat parte reprezentanți din toate 
regiunile Japoniei. Opinia publică 
janoneză comemorează anual „Ziua 
Bikini" în memoria pescarilor ni
poni victime ale unei explozii a 
bombei cu hidrogen, efectuată de 
S.U.A. pe atolul Bikini.

în rezoluția adontată se arată că 
partizanii păcii din Japonia vor 
continua lupta pentru lichidarea 
bazelor militare americane de pe 
teritoriul țării și nu vor permite 
repetarea tragediei de la Hiroshi
ma, Nagasaki și Bikini, își vor in
tensifica lupta împotriva cursei 
înarmărilor, pentru lichidarea pe
ricolului nuclear și a armamente
lor de exterminare în masă.

trivit voinței și aspirațiilor proprii, 
fără nici un amestec din afară.

Evenimentele intervenite in ulti
mul timp pe arena internațională, 
apariția unor noi factori generatori 
de tensiune și încordare au readus 
in discuție perspectivele destinderii, 
în acest context, s-au activizat ad
versarii declarați ai destipderii, care 
desfășoară o susținută campanie, in- 
cercind să acrediteze ideea că des
tinderea este o „himeră" și să justi
fice in acest fel măsurile de sporire 

• „Desiindere-dezarmare, un raport de condiționare reciprocă"
• „Pacea poate fi asigurată prin încredere între state, nu prin arme

mai multe, mai scumpe și mai periculoase"

a cheltuielilor pentru înarmări, de 
intensificare a competiției militare. 
Din fericire, aceștia sint combătuți 
în ansamblul țărilor occidentale de 
voci lucide, care îndeamnă la rea
lism și responsabilitate.

„Dacă nu vrea să dispară — sub
linia EGON BAHR, deputat in Bun
destag și expert al P.S.D. in proble
mele dezarmării — omenirea nu are 
altă alternativă declt politica de des
tindere. Aceasta nu constituie o pro
blemă de tactică sau de conjunctură. 
Este oare rațional să ne abatem de 
la actualul curs, să ajungem la încor
dare, ca apoi sii revenim la destin
dere?". Un alt lider al P.S.D.. HER
BERT WEHNER, consideră că, deși 
au devenit tot mai vizibile tendințele 
acelora care ar dori sfirșitul politicii 
de destindere, există in prezent su
ficiente forțe care depun eforturi 
pentru menținerea în continuare a 
păcii și colaborării intre popoare. 
„Politica de destindere — declara el 
— rămine ca și pină acum un obiec
tiv necesar in interesul asigurării 
păcii".

Ținind seama de toate acestea, con
siderăm că avem mari posibilități 
pentru extinderea colaborării și coo
perării economice, tehnico-științifice 
și culturale, inclusiv in realizarea de 
noi obiective, dună exemolul Porților 
de Fier I și Porților de Fier II.

Dezvoltarea cooperării in producție 
intre țările noastre corespunde pe de
plin intereselor ambelor popoare și 
va da un puternic impuls conlucrării 
generale în domeniul științei, culturii 
și în alte domenii între România și 
Iugoslavia.

Există, de asemenea, bune perspec
tive — și avem, dealtfel, o colaborare 
bună — in problemele internaționale, 
în lupta pentru pace, pentru destin
dere, pentru respectul dreptului fie
cărui popor la o dezvoltare cores
punzătoare condițiilor din fiecare 
țară, fără nici un amestec din afară.

Fără îndoială. colaborarea dintre 
partidele și țările noastre corespunde 
intereselor popoarelor noastre, dar și 
cauzei socialismului, destinderii, păcii 
și colaborării internaționale.

Aș dori să folosesc și acest prilej 
pentru a adresa cititorilor revistei 
dumneavoastră, popoarelor Iugosla
viei cele mai bune urări de bună
stare și fericire !

Agențiile de presa
transmit:

I ORIENTUL MIJLOCIU. Elicop- I
I tere military israeliene au survo- I 

lat duminică noaptea regiunea cu-

I prinsă intre orașele Zahrani și Sai- I 
da, din sudul Libanului, relatează | 
agenția palestiniană de presă —

IW.A.F.A. Artileria antiaeriană a 
forțelor comune palestiniano-pro- 
gresiste libaneze a deschis focul 
impotriva aparatelor israeliene. în .

I același timp, nave militare israe- I 
liene au fost observate în apele I 
teritoriale ale Libanului.

PRIMUL MINISTRU ISRAE- 
> LIAN, Menahem Begin, l-a primit 
Iluni pe Philipp Habib, trimisul spe

cial al președintelui S.U.A. in 
Orientul Mijlociu.

| STAȚIA AUTOMATA INTER- I 
PLANETARA „VENUS-13" a ajuns | 
la 1 martie in apropierea planetei

Icu același nume. Luni, la ora 5,55 [ 
minute (ora Moscovei), capsula de 
coborire a stației a pătruns in 
straturile dense ale atmosferei pla- .

I netei și, după o evoluție de 62 de 
minute, a coborit lin pe suprafața I 
acesteia. Capsula de coborire a

I transmis de pe suprafața planetei I 
informații științifice timp de 126 de | 
minute. ■ •

CONVORBIRI GRECO-CIPRIO- 
I TE. Primul ministru al Greciei,

Andreas Papandreu, a părăsit luni 
I Nicosia, după o vizitA oficială de

trei zile in Cipru, la invitații pre
ședintelui Spiros Kyprianou. La în- 

Icheierea vizitei, premierul elen a I 
declarat ziariștilor că cele trei zile 
de convorbiri au fost consacrate 
examinării in continuare a modali- 

I tăților de soluționare a crizei ci
priote.

I CONVORBIRILE DINTRE PRE
ȘEDINȚII REPUBLICILOR MA-

1 LAWI și ZAMBIA. La încheierea 
. convorbirilor oficiale dintre pre- i 
I ședințele Republicii Malawai, Ka- I 
I muzu Banda, și președintele zam- • 

bian, Kenneth Kaunda, a fost sem-

Inat un protocol privind înființarea I 
unei comisii mixte permanente de | 
cooperare dintre cele două state

i africane. I

„In politica internațională este sim
plu să trintești ușile, dar cu atit mai 
greu e să le deschizi apoi din nou",
— aprecia KJELD OLSEN, ministrul 
de externe al Danemarcei, subliniind 
necesitatea imperioasă a continuării 
dialogului Est-Vest „Este important
— nota el — ca cele două părți să-și 
exprime deschis punctele de vedere. 
Diferentele de păreri nu trebuie să 
pună in pericol rezultatele obținute 
in perioada care a trecut de la Con
ferința general-europeană pentru 

securitate și cooperare de la Hel
sinki".

Replicind acelor cercuri care con
sideră că destinderea ar aduce avan
taje unilaterale unor state și nu ar 
prezenta interes pentru altele, adică 
pentru anumite țări occidentale, per
sonalități de diferite profesii și con
vingeri avansează argumente convin
gătoare, care demonstrează că politi
ca de pace și colaborare nu trebuie 
apreciată ca o favoare făcută celei
lalte părți, ci un act de judecată lu
cidă. Cum nota generalul vest-german 
în rezervă GUNTHER VOLLMER, 
„numai destinderea este calea prin 
care poate fi evitată confruntarea, ea 
fiind reciproc avantajoasă și in mă
sură să ducă la lichidarea neincre- 
derii".

„Nu m-aș asocia, in nici un 
caz — declara, la rîndul său. WILLY 
BRANDT, președintele P.S.D. din 
R.F.G. — celor care afirmă că des
tinderea este ceva depășit. Nu văd, 
in continuare, o alternativă la des
tindere". Din experiența de pînă

Președintele Italiei l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al României

ROMA 1 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care, 
la invitația omologului său italian, 
efectuează o vizită oficială la Roma, 
a fost primit luni de președintele 
Republicii Italiene, Alessandro Per- 
tini.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, ministrul român 
a transmis președintelui Alessandro 
Pertini un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate. A fost 
reînnoită, totodată, invitația adresată 
de șeful statului român președinte
lui Republicii Italiene de a efectua 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România.

Președintele Republicii Italiene a 
exprimat vii mulțumiri pentru mesaj 
și urări și a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire. Președintele 
Pertini a arătat, totodată, că ii face 
o deosebită plăcere să accepte invi-

*
ROMA 1 (Agerpres). — Tovarășul 

Ștefan Andrei', ministrul afacerilor 
externe, a avut convorbiri cu Emilio 
Colombo, ministrul de externe al Ita
liei. Au fost examinate stadiul și 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și s-a efectuat un 
amplu schimb de păreri privind si
tuația internațională.

Cei doi miniștri de externe au ex
primat voința guvernelor român și 
italian de a acționa pentru extin
derea și dezvoltarea continuă a ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Italia pe plan po
litic, pentru lărgirea schimburilor 
comerciale și a cooperării in pro
ducție, a relațiilor tehnico-științifice, 
culturale și pe alte planuri de in
teres comun.

Cei doi miniștri au procedat la un 
amplu schimb de vederi cu privire 
la principalele probleme ale vieții 
internaționale actuale, constatîndu-se 
o largă convergență a pozițiilor 
celor două țări. Exprimind îngrijo
rarea profundă față de agravarea 
situației internaționale, menținerea 
și apariția de noi conflicte și stări 
de tensiune, cei doi miniștri au 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor pentru a 
se opri deteriorarea situației interna
ționale, pentru reluarea, continuarea 
și consolidarea destinderii, a politicii 
de pace și colaborare, de respect al. 
independenței naționale a tuturor 
popoarelor.

S-a apreciat că problema funda
mentală a zilelor noastre o consti
tuie apărarea păcii și oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară, renunfarea 
la amplasarea de noi armamente nu
cleare cu rază medie de acțiune in 
Europa și retragerea celor existente, 
pentru realizarea echilibrului de 
forțe nu pe calea sporirii înarmări
lor, ci prin diminuarea continuă și 
sistematică a forțelor armate și a 
armamentelor sub un control inter
național corespunzător.

Cei doi miniștri de externe au e- 
vidențiat, totodată, necesitatea de a 
se acționa pentru desfășurarea nor
mală și încheierea cu rezultate po-

Vizita delegației de partid și de stat 
a R. P. Polone la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — O dele
gație de partid și de stat a R.P. Po
lone condusă de Woiciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a sosit luni la Moscova. în aceeași zi, 
delegația a avut convorbiri cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 

acum, liderul P.S.D. desprinde con
cluzia că destinderea politică trebuie 
completată și consolidată cu măsuri 
concrete de dezarmare. Factorii ner 
gativi care umbresc in prezent efor
turile de slăbire a tensiunii interna
ționale, opinează fostul premier sue
dez OLOF PALME, nu constituie un 
motiv de întrerupere a dialogului a- 
supra măsurilor de securitate și în
cetare a cursei înarmărilor. întrucît 
„realizarea dezarmării este in pre
zent o problemă de viață și de moar

te, o problemă mai actuală ca ori- 
cind".

într-adevăr, politica de destindere 
se situează într-o relație dialectică, 
de condiționare reciprocă, cu acțiu
nile pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea la măsuri fer
me de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară. Sub acest 
aspect, HEINZ FISCHER, vicepre
ședinte al Partidului Socialist din 
Austria, consideră de deosebită im
portanță faptul că delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. au început negocieri la Ge
neva privind limitarea armamentelor 
nucleare in Europa. „Austria — sub
linia el — ca stat mic și neutru, nu 
are posibilitatea să influențeze direct 
aceste convorbiri. Dar trebuie să fie 
evident pentru oricine că destinderea 
— și nu incordarea — asigură un 
climat favorabil acestor negocieri, 
ceea ce ne îndreptățește să ne men
ținem in Austria la conceptul politi
cii de destindere, pe baze cit mai 
largi, chiar și atunci cind politica de 
destindere este amenințată să înre

tația președintelui Nicolae Ceaușescu 
de a vizita România și a exprimat 
speranța că va putea da curs aces
tei invitații într-un viitor apsopiat.

S-a exprimat satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, relații care au o în
delungată și bogată tradiție și care 
sint fundamentate pe egalitate, stimă 
și încredere reciprocă, pentru colabo
rarea rodnică dintre România și Italia 
pe plan internațional.

A fost reiterată hoțărîrea de a se 
acționa pentru extinderea continuă a 
acestor relații, pentru adincirea și în
tărirea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele român și italian, pentru 
conlucrarea și mai strînsă a celor 
două țări pentru promovarea pă
cii, înțelegerii și dezarmării în Eu
ropa și în lume.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă deosebit de cordială, au 
participat Ion Mărgineanu, ambasado
rul României in Italia, și Benedetto 
Santarelli, ambasadorul Italiei în 
România.

★

zitive a reuniunii de la Madrid, pen
tru a se asigura continuitatea pro
cesului de edificare a securității și 
dezvoltarea cooperării pe continent 
Ei s-au pronunțat pentru făurirea, 
prin eforturi comune, a unei Europe 
unite, in care să se dezvolte relații 
largi de colaborare intre state baza
te pe egalitate in drepturi, respectul 
independenței și suveranității națio
nale, al sistemului social-politic, o 
Europă in care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru rezolvarea politică, prin ne
gocieri, a tuturor diferendelor și 
cohflictelor dintre state existente in 
diferite zone ale lumii.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că se impun dinamizarea și 
orientarea eforturilor tuturor state
lor in vederea soluționării urgente a 
problemelor privind lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje și de
zechilibre economice existente intre 
statele bogate și țările in curs de 
dezvoltare, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale.

S-a evidențiat, totodată, că solu
ționarea problemelor cardinale cu 
care este confruntată lumea de azi 
reclamă participarea tuturor statelor, 
indiferent de mărime, potențial e- 
conomic și militar, promovarea fer
mă în relațiile dintre toate statele 
a principiilor independenței și suve
ranității națiopale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc.

Relevîndu-se buna conlucrare ro- 
mâno-italiană în sfera relațiilor in
ternaționale, cei doi miniștri de ex
terne au reafirmat hotărirea celor 
două țări de a dezvolta și intări coo
perarea bilaterală în cadrul O.N.U., 
pentru creșterea rolului acestui fo-. 
rum in rezolvarea problemelor mon
diale, precum și în cadrul altor or
ganisme și organizații mondiale, ăl. 
reuniunilor consacrate securității, 
cooperării și dezvoltării in Europa 
și in întreaga lume.

La convorbiri au participat Ion 
Mărgineanu, ambasadorul țării noas
tre în Italia, șl Benedetto Santarelli, 
ambasadorul Italiei in România.

P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și alți 
conducători de partid și de stat so
vietici.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., părțile au examinat stadiul 
și perspectivele relațiilor sovieto-po- 
loneze și probleme internaționale 
actuale.

gistreze sau a înregistrat reculuri. 
Nu există nici o alternativă realistă 
la politica de destindere, iar iluzio- 
niști nu sint acei care, in ciuda ori
căror fluctuații, se mențin pe aceas
tă poziție, ci cei care iși imaginează 
că pacea ar putea fi asigurată pe 
termen lung cu tot mai multe, tot 
mai scumpe și tot mai primejdioase 
arme".

Militînd pentru o politică de pace 
și colaborare internațională, nume
roase personalități ale vieții publice 
din diferite țări occidentale aprecia
ză destinderea ca un obiectiv care 
corespunde intereselor întregii ome
niri. aspirațiilor tuturor popoarelor. 
Revenirea la încordare și confruntare 
ar fi de natură să determine o și 
mai puternică intensificare a cursei 
înarmărilor, atrăgind in viitoarea sa 
noi și noi state. Pe lingă primejdiile 
la adresa păcii, aceasta ar agrava și 
mai mult situația țărilor în curs de 
dezvoltare, compromițînd eforturile 
pentru reluarea dialogului Nord-Sud, 
menit să ducă la o largă și rodnică 
cooperare economică internațională.

Acționînd cu consecvență. în mo
dul cel mai ferm, pentru destindere 
și o largă conlucrare intre națiuni. 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu pornesc de la 
considerentul că numai într-un cli
mat de pace și colaborare poporul 
nostru și toate națiunile lumii iși 
pot asigura dezvoltarea economică și 
socială. Independența și suveranita
tea. Iată de ce cauza destinderii este 
cauza întregii omeniri, de realizarea 
ei depinzînd in mod hotărîtor desti
nele tuturor popoarelor, interesate în 
mod vital să oprească accentuarea 
încordării, să împiedice revenirea la 
războiul rece, să determine stoparea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri urgente și eficiente de dezar
mare.

Petre STANCESCU

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANĂ DE IA MADRID
România se pronunță pentru o soluție de natură 

să. permită continuarea dialogului dintre toate statele 
participante

MADRID 1 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : In 
ședința de luni a șefilor de dele
gații ale celor 35 de state partici
pante la Reuniunea general-europea
nă de la Madrid, reprezentantul Fin
landei a prezentat concluziile la care 
țările neutre și nealiniate au ajuns 
in urma consultărilor bilaterale pe 
care le-au avut cu celelalte delega
ții, in cursul săptăminii trecute. Din 
aceste consultări, a spus el, s-a de
gajat un interes autentic din partea 
tuturor statelor participante pentru 
păstrarea procesului C S.C.E. ca for 
multilateral de negocieri și dialog. 
In același timp, s-a relevat dorința 
comună ca proiectul de document, 
prezentat de țările neutre și neali
niate la sfirșitul anului trecut, să 
rămină in continuare la baza nego
cierilor pentru adoptarea documen
tului final al reuniunii de la Ma
drid.

Din consultările avute, a relevat 
vorbitorul, țările neutre și nealinia
te au ajuns la concluzia că, in pre
zent, nu există consens in rîndul 
participanților nici pentru continua
rea lucrărilor reuniunii și nici pen
tru realizarea unei întreruperi. A- 
vind in vedere atit angajamentul a- 
sumat, la sfirșitul lunii decembrie, 
de încheiere a reuniunii în termen 
de o lună, prin adoptarea unui do
cument final, substanțial și echili
brat, cit și situația de criză in care 
se află forumul general-european, 
țările neutre și nealiniate sînt de 
părere că dacă s-ar continua in 
acest fel s-ar aduce daune serioase 
lucrărilor reuniunii.
Ele consideră, de aceea, că este ne
cesar ca in următoarele zile să se 
depună noi eforturi pentru a se pu
tea ajunge la un acord în ce pri
vește modalitățile și calendarul des
fășurării lucrărilor reuniunii.

Luind cuvintul, șeful delegației ro

R.F. GERMANIA: NOI MĂRTURII DESPRE
CONDIȚIILE DRAMATICE DE VIAȚĂ

ALE IMIGRANȚILOR
Presa din țările vest-europene continuă să se 

ocupe pe larg de condițiile deosebit de vitrege în 
care au ajuns să trăiască imigranții, străinii ce 
și-au părăsit patria în căutarea unui trai mai ușor. 
Pornind de la ideea că, mai ales în condițiile cri
zei economice și șomajului, muncitorii autohtoni 
trebuie „protejați" de „concurența străină", atît 
cercurile oficiale, cît și ziarele și posturile de ra
dio respective insistă asupra adoptării de măsuri 
pentru a se stăvili noi intrări de imigranți, precum 
și pentru expulzarea, sub diferite pretexte, a ce
lor existenți și care au devehit acum oameni de 
prisos, indezirabili.

într-un comentariu transmis de 
postul de radio „Deutsche Welle" 
(„Vocea Germaniei") se arată :

„Deoarece in ultimii ani in pro
blema dreptului de azil in Germa
nia federală s-au înregistrat abu
zuri, autoritățile au luat măsuri 
spre a verifica dacă declarațiile 
despre persecuțiile politice făcute 
de solicitanți corespund .realității. 
Numai una din zece cereri de azil 
politic este la ora actuală apro
bată.

Cotidianul turc „Milliyet" a tre
zit multor compatrioți speranța 
intr-un trai îmbelșugat dacă reu
șesc să plece in Germania fede
rală. Un cetățean turc relatează în 
ziar că a plătit 200 de mărci unui 
avocat doar pentru formularea 
unei cereri de azil politic, deși el 
nu era victima vreunor persecuții.

Străinii care nu pot dovedi că 
sint refugiați politici vor fi deza
măgiți dacă speră să realizeze 
acest lucru. De cind guvernul fe
deral a introdus obligația de viză 
pentru numeroase țări este mai 
greu de pătruns in Germania fe
derală. Anul trecut, numărul celor 
care au cerut azil politic a scăzut

In fața unui oficiu de plasare, pentru obținerea unui loc de muncă

BELGIA: Victimele inegalității 
si discriminărilor

într-un ciclu de articole apărut în 
ziarul „Le Drapeau Rouge" se ara
tă, între altele :

„După cel de-al doilea război mon
dial imigrația a constituit un in
strument al relansării producției. 
Aflat in miinile patronului, imi
grantul a fost in același timp un 
instrument de spargere a unității 
clasei muncitoare și de slăbire a 
organizațiilor sindicale.

în prezent — se arată mai departe 
în articol — cercurile de dreapta 
din Belgia, care consideră că imi
grația este un fenomen conjunctu- 
ral, un parametru economic pe care 
poți să-I inlături cind nu mai ai 
nevoie de el, se întreabă dacă imi
grația mai este astăzi rentabilă.

De regulă, imigranților nu li se 

mâne, ambasadorul Ion Datcu, a ară
tat că delegația română s-a reintors 
la Madrid cu hotărirea fermă de a 
depune toate eforturile, alături de 
celelalte state participante, pentru 
încheierea cu succes a forumului ge- 
neral-eUropean. La trei săptâmini de 
la reluarea lucrărilor reuniunii nu 
putem insă să nu constatăm că si
tuația in care ne aflăm este gravă șl 
preocupantă.

Procesul C.S.C.E., a arătat vorbito
rul, a fost conceput ca un instru
ment de dialog și negocieri al tutu
ror celor 35 de state participante, ca 
state suverane și egale în drepturi. 
Premisele imuabile de la care a por
nit acest proces și pe care se bazea
ză Actul final sint cele ale înțele
gerii și respectului reciproc. Cola
borarea noastră, solidaritatea care 
trebuie să se instaureze între noi in 
momente dificile pentru a apăra și 
a aplica prevederile Actului final nu 
au putut și nu pot fi construite in 
afara acestei realități. Dacă abando
năm aceste premise, atunci destin
derea și colaborarea vor ceda locul 
confruntării de la care nimeni nu are 
de cîștigat, ci toți avem de pierdut.

In ce o privește, delegația română 
dorește să reafirme disponibilitatea 
și hotărirea sa de a colabora cu țările 
mici și mijlocii, cu toate celelalte de
legații, într-un spirit de încredere și 
respect reciproc, pentru a se găsi o 
soluție unanim acceptabilă de natură 
să permită continuarea dialogului 
dintre toate statele participante, a 
procesului C.S.C.E. Atenția noastră 
principală, eforturile noastre trebuie 
îndreptate acum spre problemele 
esențiale, cum sint cele ale păcii, 
dezarmării, destinderii și cooperării 
pe continent, a arătat in încheiere 
reprezentantul român.

Au luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentanții Elveției, U.R.S.S., S.U.A., 
Belgiei și Cehoslovaciei.

■

cu mai mult de jumătate. în 1931, 
doar 6 302 cetățeni turci au depus 
cereri. Cu un an înainte, numărul 
era de zece ori mai mare.

Si pentru cei care nu sint mul
țumiți cu situația materială din 
țările lor și speră să trăiască mai 
bine in altă parte, Germania fede
rală nu mai prezintă atracție. Cei 
care cer azil politic nu capătă 
drept de lucru timp de doi ani. 
Cel mai mare land federal, Rena- 
nia de Nord-Westfalia, pune la 
dispoziție petiționarilor doar 30 dr. 
mărci lunar. Adică o marcă pe z; 
Din 1980 petiționarii nu mai pri
mesc ajutor pentru fiecarl copil.

Este greșită și părerea că cel ce 
a depus cerere de azil trebuie nu
mai să aibă răbdare, chiar șase 
ani, pentru că, pină la urmă, va 
căpăta drepturile rivnite. în prac
tică, nouă din zece cereri sint res
pinse ca nefondate. Respingerea 
este legată de somația de a părăsi 
teritoriul Germaniei federale.

în Bundestagul vest-german a 
fost supus dezbaterii un proiect de 
lege prin care se ia în considerare 
ca cei ce au primit răspuns nega
tiv la cererea lor să fie exoulzați, 
chiar dacă se adresează justiției".

plătesc concediile de odihnă. Ei nu 
primesc nici alocații pentru copii.

Orice ar face, imigrantul este vi
novat : dacă nu lucrează, este a- 
cuzat că profită de ajutorul social ; 
dacă lucrează, i se reproșează că 
fură piinea belgienilor.

Se constată că, in 1979, din 100 de 
șomeri, 15,3 la sută erau străini, 
in timp ce aceștia nu reprezentau 
decit 9 la sută din populația totală.

Doi cercetători belgieni, Albert 
Bastenier și Felice Dassetto, au 
studiat cheltuielile ce se fac in do
meniul consumului sau al sănătă
ții imigranților în comparație cu 
autohtonii. Imigranții, arată ei. 
consumă mai puțin decit belgienii 
și nu se bucură de asistența me
dicală necesară".
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