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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua, la invitația tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co

reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Democrată Coreeană, la 
mijlocul lunii aprilie a.c.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
A . .

In aceasta săptămînă, acțiuni energice pentru a realiza

RITMURI RIDICATE LA SEMĂNAT!
Am intrat in a doua jumătate a 

lunii martie. Stadiul actual al lu
crărilor agricole — pină ieri au 
fost însămînțate 31 000 de hectare 
— impune o puternică mobilizare 
a mijloacelor mecanice și forțelor 
umane din agricultură pentru a se 
intensifica ritmul insămințărilor 
de primăvară.

Există reale condiții să se lucre
ze din plin in multe zone ale ță
rii. Ploile căzute în prima jumătate 
a lunii au însumat 10—20 litri pe 
metru pătrat in Transilvania, Ba
nat, estul Crișanei, Maramureș, in 
nord-vestul Munteniei ; în schimb, 
în cîmpia de sud a/țării, în Dobro- 
gea și in mare parte din Moldova, 
cantitățile de apă rezultate din 
precipitații au fost mult mai redu
se. Ca atare, cu excepția unor zone 
din Banat, Crișana și din nordul 
Transilvaniei, unde există un ex
ces de umiditate pe terenurile mai 
joase sau pe lunci, în restul țării 
solul se poate lucra în bune con
diții.

Important este acum ca, oră de 
oră, specialiștii și cadrele de con
ducere din unități să identifice te
renurile zvintate și să dovedească 
maximă operativitate și răspundere 
în dirijarea formațiilor de lucru, 
pentru a se trece imediat la pre
gătirea solului și semănat. Meteo
rologii apreciază că timpul este în 
curs de încălzire și că temperatura 
curentă in patul germinativ este 
de 4—5 grade, ceea ce permite să 
se insămînțeze culturile din prima 
epocă. Nicăieri să nu se amine pe 
miine ceea ce se poate semăna azi! 
Oriunde solul permite accesul mij
loacelor tehnice, chiar dacă vre
mea este mai închisă, nici o oră 
bună de lucru in cimp să nu se 
piardă !

Executarea în ritm intens a lu
crărilor — in această săptămînă 
trebuie să se pregătească terenul

pe 700 000 de hectare și să se in- 
sâmințeze peste 610 000 hectare — 
trebuie să fie însoțită, pretutindeni, 
de o maximă răspundere pentru 
calitate, pentru respectarea rigu
roasă a normelor tehnice de den
sitate a plantelor la hectar, aceas
ta fiind, in ultimă instanță, con
diția esențială de care depinde 
realizarea recoltelor sporite prevă
zute in acest an. Tocmai de aceea, 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unități trebuie să fie perma
nent în cimp, în mijlocul' mecani
zatorilor și cooperatorilor, asigu- 
rind o bună organizare a muncii 
și exercitind un control strict asu
pra calității lucrărilor de pregătire 
a terenului și semănat, asupra ca
lității semințelor și a modului in 
care se respectă normele tehnice 
de densitate.

Sarcina de’mare răspundere care 
revine acum organelor județene de 
partid și agricole, consiliilor agro
industriale, conducerilor unităților 
și specialiștilor este de a lua mă
suri energice, operative, pornind 
de la situația reală din cimp, care 
să determine buna desfășurare a 
lucrărilor. Datoria lor este să ac
ționeze hotărît pentru mobilizarea 
și organizarea temeinică a activi
tății mecanizatorilor și cooperato
rilor, pentru buna folosire a mij
loacelor tehnice, pentru aplicarea 
întocmai a tehnologiilor stabilite 
in funcție de condițiile specifice 
ale acestei primăveri, astfel incit 
fiecare zi din această săptămînă 
să marcheze un avans substanțial 
la însămînțări. Orice zi cîștigată 
acum la semănat Înseamnă un 
plus de recoltă, ceea ce este 
atit in interesul producători
lor agricoli, cit și al economiei na
ționale, al bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare.

• In această săptămînă trebuie să 
se pregătească terenul pe 700000 de 
hectare și să se însămînțeze peste 
610000 hectare.

• în permanență să se identifice te
renurile care se zvînfă, pentru a se trece 
imediat la pregătirea solului și semănat.

• Specialiștii, cadrele de conducere 
din unități să fie prezenți oră de oră in 
mijlocul mecanizatorilor și cooperatori
lor, asigurînd condiții pentru intensificarea 
semănatului, exercitind un control ri
guros âsupra calității lucrărilor.

• Răspundere și exigență pentru res
pectarea normelor tehnice de lucrare a 
pămîntuiui și semănat, în condițiile spe
cifice acestei primăveri, pentru asigura
rea densității optime de plante la hectar.

La ferma nr. 1 a asociației horticole de stat șl cooperatiste Traian, județul Brăila, formația de mecanizatori condusă de Vasile Calcan insămințeazâ in 
terenul bine pregătit culturi din prima urgență Foto : e. Dichiseanu

SUCEAVA: Producte

fizică peste prevederi
Amplificindu-și eforturile pen

tru asigurarea unor cantități 
suplimentare de materii prime 
și produse necesare economiei 
naționale, colectivele de oameni 
ai muncii de la Combinatul mi
nier Suceava din Gura Hu
morului, Întreprinderea de uti
laje și piese de schimb, între
prinderea de mașini-unelte, 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de 
confecții Suceava și din alte 
unități industriale ale județu
lui au obținut în perioada care 
a trecut din acest an importante 
depășiri la producția fizică. Au 
fost realizate, peste prevederi
le planului, 426 tone pirite, 
mașini-unelte de prelucrat me
tale prin așchiere în valoare 
de 9,6 milioane lei, 84 tone uti
laje pentru exploatarea și pre
lucrarea lemnului, 1 570 mc 
cherestea, 9 840 mp furnire este
tice, 52 235 mp placaje din 
lemn, 124 000 mp plăci înnobi
late și fibrolemnoase, confecții 
textile in valoare de 2,5 mi
lioane lei și alte produse. (Sava 
Bejinariu).

VASLUI: Crește

productivitatea muncii
Angajate din plin în întrece

rea socialistă, colectivele de oa
meni ai muncii din industria 
județului Vaslui obțin rezultate 
importante in îndeplinirea in
dicatorilor de plan. In pe
rioada care a trecut din acest 
al doilea an al actualului cin
cinal, o serie de întreprinderi 
vasluiene au realizat peste plan 
o producție marfă industrială in 
valoare de peste 27 milioane 
lei. Un spor mai mare de pro
ducție. în special pe seama 
creșterii productivității muncii, 
au realizat colectivele întreprin
derilor de pietre abrazive, de 
rulmenți și de ulei din Birlad, 
întreprinderilor de materiale 
izolatoare și de prelucrare a 
boabelor soia Vaslui. (Petru 
Necula).

Aniversarea a 60 de ani de Ia 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist, evocarea drumului său de 
luptă revoluționară constituie un 
bun prilej de analiză a modului în 
care societatea noastră de azi edu
că tineretul, îl formează Ia flacăra 
înaltelor idealuri socialiste, se pre
ocupă ca generațiile de miine să 
aibă toate condițiile pentru a con
tinua și îmbogăți tradițiile de luptă 
ale partidului și organizației revo
luționare de tine
ret, a asigura des
fășurarea cu suc
ces a operei de 
construcție șocia- 
listă in România.

Educarea în spi
rit comunist a ti
nerei generații — 
„viitorul însuși al 
națiunii noastre" 
— constituie o 
preocupare cen
trală a partidului 
și statului nostru. 
Natura profund 
umanistă a socie
tății socialiste 
conferă acestei 
preocupări un ca
racter de legitate. 
Prefacerile struc
turale din cadrul 
orinduirii noastre 
transformarea revoluționară a con
diției umane, făurirea unui om 
nou, eliberat de asuprire și ex
ploatare, cu o înaltă conștiință 
și o temeinică pregătire profe
sională și politică, cu un larg ori
zont cultural/ In fond, dezvoltarea 
multilaterală a personalității uma
ne reprezintă măsura reală a aces
tor prefaceri, în ea se regăsesc efor
turile în direcția perfecționării con
ducerii și relațiilor sociale, îmbună
tățirii sistemului educațional etc.

în același timp, formarea și edu
carea în spirit comunist a tinerei 
generații este o cerință imperioasă 
a edificării noii societăți, transfor
mările profunde pe care aceasta le 
presupune in toate domeniile fiind 
de neconceput fără oameni bine 
pregătiți, avînd un mod nou, înain
tat de a gîndi, a trăi și a munci.

Vorbind despre răspunderea so
cietății în educarea tinerei genera
ții, este de observat că insăși orin- 

^duirea noastră prezintă o puterni-

că dimensiune educativă. Fiind clă
dită pe baze noi, structurată pe re
lații echitabile între oameni, oferind 
un larg teren de afirmare a mun
cii și creației, ea constituie o pu
ternică școală de formare a tinere
tului.

Dar, ca și întreaga operă de edi
ficare a socialismului, formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tineretului nu pot fi produsul 
spontan al noilor condiții de viață.

ÎNALTELE RĂSPUNDERI 
ALE SOCIETĂȚII 

PENTRU FORMAREA
TINEREI GENERAȚII

au drept țel

BRAȘOV :

Noi 
microhidrocentrale 
pe apele de munte

Pe pîriul Timiș a intrat in 
probe tehnologice prima micro- 
hidrocentrală prevăzută în pro
gramul de valorificare a poten
țialului hidroenergetic al cursu
rilor de apă din județul Brașov. 
Microhidrocentrala de pe Timiș, 
cu o putere instalată de 15 kW, 
este echipată cu o turbină con
struită la ..Electromotor" Timi
șoara. Noua microhidrocentrala 
este cea de a șasea unitate de 
acest gen care funcționează in 
județul Brașov. Alte patru mi- 
crohidrocentrale se află în dife
rite stadii de execuție pe piriu- 
rile Tărlung, Birsa, Vulcănița și 
Turcu, urmind ca într-un viitor 
apropiat să fie începute lucră
rile la alte două microhidrocen- 
trale pe Tărlung și Bîrsa. (Ni
colae Mocanu).

Pentru dezvoltarea 1>azei de materii prime și energetice

în acest cincinal, priii muncă bine organizată și disciplină

ȚĂRII, CtT MAI MULT CĂRBUNE!

PÎNĂ LA 15 MARTIE- Q producție

suplimentară de 51452 tone cărbune
Ne apropiem de sfîrșitul primului trimestru al acestui an. Așa cum 

s-a desprins din ultimele relatări ale ziarului nostru, hotăriți să-și aducă 
întreaga contribuție la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, 
minerii dintr-o serie de întreprinderi din Valea Jiului, bazinul Motrului 
și din Cimpulung au obtinut rezultate remarcabile in primele două luni 
din acest an, depășind sarcinile de plan cu cîteva zeci de mii tone de căr- • 
bune. în același timp, în alte unități prevederile planului nu au fost 
reabzate, diminuindu-se rezultatele de ansamblu. Iată de ce, consolidin- 
du-se bunele realizări de pină acum din întreprinderile fruntașe, trebuie 
să se acționeze energic, prin măsuri tehnice și organizatorice operative 
pentru lichidarea neajunsurilor existente in unitățile restanțiere, astfel 
incit pe ansamblul industriei carbonifere planul pe primul trimestru al 
anului să fie realizat și depășit.

Publicăm astăzi, în suita investigațiilor ziarului „Scinteia" pe tema 
sporirii producției de cărbune, convorbirea cu tovarășul inginer 
Dumitru Condrache, directorul general al Combinatului minier din 
Ploiești.

De la nucleul mic — abatajul — la 
cel mai mare. Am deplasat in sectoa
rele de producție întregul nostru per
sonal de specialitate, cei 45 de ingi
neri și economiști. Colective mai mart 
sau mai mici, după nevoie, au studiat 
totul, la fața locului. Numai după

SITUAȚIA REALIZĂRII 
LA COMBINATUL

— Care au fost cele mai grele pro
bleme de rezolvat ? Care sint cele mai 
importante măsuri luate ?

— In primul rind am asigurat te
meinic lucrările miniere de deschidere 
și pregătire a zăcămintului. în mod 
deosebit am dat atenție lucrărilor de 
asecare din subteran. Ne-am asigurat 
astfel numărul de fronturi necesare, 
o capacitate de producție acoperitoare 
pentru cifrele de plan pe fiecare uni
tate în parte. Sigur că ne-a preocu
pat pregătirea judicioasă a programe
lor generale de exploatare, stabilin- 
du-se concret niveluri de producție 
pe sectoare și locuri de muncă. Am 
urmărit cu stăruință ca tot ce a sta
bilit conducerea colectivă a minei să 
se cunoască pină la ultimul miner. 
Am făcut sondaje în acest sens ;

SARCINILOR DE PLAN 
MINIER PLOIEȘTI

Petre CONSTANTIN 
adjunct al ministrului educației și 

învățămîntului

ci rezultatul unui proces conștient, 
desfășurat in lumina unei ample 
perspective. In acest cadru, se cu
vine să subliniem că activitatea de 
educare a tineretului beneficiază de 
o concepție atotcuprinzătoare defi
nită cu claritate de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menită să asi
gure dezvoltarea sa multilaterală în 
plan științifico-tehnic, profesional, 
politico-ideologic, civic și moral. 
Este meritul secretarului general al 
partidului de a fi înscris în mod 
consecvent și unitar problematica 
vastă a educării comuniste a tine
rei generații în aria preocupărilor 
majore ale politicii de partid si de 
stat, de a fi conferit orientărilor 
stabilite în acest domeniu o înaltă 
semnificație umanist-revoluționa-

ră. Din inițiativa sa, la cele 
înalte niveluri ale forurilor 
partid și de stat s-au intreprins in 
nenumărate rinduri analize ample 
privind locul și rolul tineretului în 
societatea noastră, modalitățile op
time de educare a sa în spiritul 
idealurilor societății noastre, solda
te cu elaborarea unor programe de 
măsuri care prin anvergura sarcini
lor cuprinse, prin claritatea răspun
derilor privind înfăptuirea acestora 

nu cunosc prece
dent în istoria a- 
nilor de revoluție 
și construcție so
cialistă. „Copiii 
și tineretul, ute- 
ciștii — sublinia 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — re
prezintă garan
ția dezvoltării na
țiunii noastre so
cialiste. viitorul 
socialist șl cotnu-r 
nist al Româ
niei. De felul 
cum sînt crescuți 
și educați azi de
pinde felul cum 
vor acționa in 
viitor în viată si 
muncă, 
miine 

partidului, ai conducerii 
și statului, constructorii 
mului și comunismului.
avea buni comuniști, buni militant! 
revoluționari, pentru a asigura creș
terea rolului politic conducător al 
partidului, înaintarea fermă a pa
triei spre înaltele piscuri ale comu
nismului este necesar să asigurăm 
educarea și formarea 
neretului in spiritul 
revoluționar".

Misiunea societății 
tinerei generații se înfăptuiește prin 
intermediul unui amplu sistem e- 
ducațional, în cadrul căruia rolul 
central revine școlii, ca principal 
factor de cultură și civilizație. Ca 
urmare a eforturilor considerabile 
ale partidului și statului nostru, ale 
societății, învățămîntul a cunoscut 
o continuă dezvoltare. Aproape un 
sfert din populația țării este cuprin-

Ei vor fi 
membrii 

partidului 
socialis- 

Pentru a

copiilor și ti- 
patriotismului

în educarea

(Continuare în pag. a V-a)

PATRIOTISMUL-
esența marilor opțiuni politice

Prof. dr. docent Grigore GEAMANU

— După două luni și jumătate din 
acest an, cit cărbune au reușit, to
varășe director general, să extragă su
plimentar minerii din combinat ?

— Există o dorință ambițioasă a 
minerilor noștri din cele 5 unități de 
a răspunde cum se cuvine îndemnu
lui secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
da țării mai mult cărbune. S-au rea
lizat pină în prezent — după cum ve
deți — 51 422 tone. Ceasul arată abia 
9 dimineața. Ceea ce înseamnă că 
pină la terminarea zilei de 15 martie 
se vor mai adăuga sigur alte zeci

de tone. Ce vreau să rețineți : cifra 
aceasta este cu mult mai mare decît 
cea obținută anul trecut în aceeași 
perioadă. Și asta în pofida faptului 
că și planul pe acest an este mai 
mare.

Important este că minerii din fie
care unitate a combinatului nostru 
și-au realizat și depășit planul în 
perioada care a trecut din acest an. 
Este rezultatul mai bunei organi
zări a fluxului de lucru, asigurării 
bazei tehnico-materiale, bunei func
ționări a agregatelor și utilajelor. O 
atenție deosebită am acordat-o bunei 
pregătiri a producției din acest an.

Unitatea
Realizări la extracția 
de cărbune net (tone) 

față de plan 
pe 2 luni și 14 zile

întreprinderea minierâ Căpeni + 21 608
întreprinderea minieră Cimpulung 4- 20 181
Mina Filipeștii de Pădure 4- 7 075
Mina Șotinga 4- 2213
Sectorul minier Ceptura 4- 375

COMBINATUL MINIER PLOIEȘTI (total) 4- 51 452

aceea am trecut la dezbaterea de 
fond, în cadrul consiliilor oamenilor 
muncii și adunărilor generale, pentru 
a lua in comun hotărîrile cele mai 
bune. Discutăm deschis cu minerii 
și specialiștii noștri și căutăm să re
zolvăm în colectiv toate problemele cu 
care ne confruntăm.

i-am îndemnat pe maiștri să explice 
bine oamenilor ce au de făcut.

— Știm, mai ales de la mina Fili- 
peștii de Pădure, pe care am vizitat-o

Constantin CAPRARU
(Continuare în pag. a III-a)

Centenarul Titulescu evocă tn me
moria contemporanilor, deopotrivă, 
pe oratorul fulgurant de la. tribuna 
Ligii Națiunilor, pe diplomatul de 
dimensiune europeană, sau pe emi
nentul om politic, care a combătut 
cu fervoare, intre cele două războaie 
mondiale, revizuirea tratatelor, fas
cismul și agresiunea.

Opțiunile lui politice, in slujba că
rora și-a pus excepționala inteligen
ță și inegalabilul său talent, au fost 
inspirate de interesele vitale ale ță
rii sale, de cauza apărării drepturi
lor istorice ale poporului român, cit 
și a marilor idealuri ale umanității, 
printre care, in primul rind, cuceri
rea păcii, țelul suprem al popoarelor.

Cu o rară abnegație s-a dedicat 
marele om politic problemelor di
ficile ale epocii, de rezolvarea că
rora depindea păstrarea unei lumi 
ferite de calamită
țile războaielor. Cu 
înalta sa vocație 
de jurist, a folosit 
cu măiestrie, in 
activitatea sa poli
tică și diplomatică, 
arguția juridică, 
sprijinindu-se tot
deauna pe texte' și 
pe principiile drep
tului și moralei.

Apărarea instituțiilor democratice, 
indispensabile existenței libere și de 
sine stătătoare a unui popor, și in 
primul rind a suveranității statului, 
negată astăzi cu cinism de apolo
geții „dreptului și statului mondial", 
a concentrat cu prioritate atenția și 
eforturile sale. El a combătut, în 
același timp, doctrinele nihiliste, care 
neagă de plano existența dreptului 
internațional, considerindu-1 un dreDt 
primitiv și ineficace. Asemenea doc
trine nereali ste și sterile sint în to
tală contradicție cu evoluția socie
tății contemporane, caracterizată 
prin puternica afirmare a națiunilor 
șl statelor, prin lupta popoarelor 
pentru cucerirea și întărirea suve
ranității și independenței lor na
ționale.

In opoziție cu teoriile normativis- 
te, sociologice și jusnaturaliste, care 
situează dreptul internațional dea
supra statelor, negindu-le astfel su
veranitatea, Titulescu concepea drep
tul internațional ca fiind produsul 
contractului încheiat intre voințe 
libere și egale. Punind accentul pe 
caracterul consensualist al dreptului 
internațional, el considera suverani
tatea statului ca o realitate obiecti
vă, cu rădăcini profunde, care nu 
poate fi și nu trebuie abolită, așa 
cum preconizau adepții diferitelor 
teorii mondialiste. în concepția sa, 
abolirea suveranității și sentimentu
lui național ar fi însemnat instau

rarea anarhiei in relațiile interna
ționale.

Promotor al unui drept Internațio
nal nou, ca instrument al păcii și în
țelegerii intre popoare, Nicolae Titu
lescu a militat pentru crearea unor 
norme democratice în relațiile din
tre state, in consonanță cu impera
tivele dezvoltării progresiste a vieții 
internaționale. El a întrevăzut cu 
limpezime că relațiile internaționale, 
extrem de variate și complexe, se 
pot dezvolta armonios numai dacă 
se întemeiază pe marile principii ale 
dreptului și justiției, reciproc accep
tate și riguros aplicate de către toa
te statele.

Respectul suveranității de stat a 
fost considerat de Titulescu o con
diție sine qua non a menținerii șl 
consolidării păcii, a desfășurării re
lațiilor' normale intre state, a creă

rii și perfecționării 
normelor dreptului 
internațional, me
nite să guverneze 
raporturile dintre 
ele. De pe aceste 
poziții a știut să 
discearnă semnifi
cația principiilor 
fundamentale ale 
dreptului interna
țional, în esența

lor de obligativitate și universalita
te, condiție indispensabilă pentru co
laborarea internațională intre toate 
statele mari și mici,

în lumina acestor principii, orga
nizațiile internaționale constituie 
forme ale colaborării între state su
verane și egale în drepturi, iar nu 
prefigurări ale unui „suprastat". 
„Nu există loc in comunitatea actu
ală, preciza Titulescu, pentru un su
prastat. Acesta este înlocuit de o a- 
sociație voluntară de state libere...". 
Au fost astfel respinse opiniile doc- x 
trinarilor occidentali care vedeau tn 
Liga Națiunilor un asemenea supra
stat sau care propagau necesitatea 
creării unor organizații supranațio- 
nale. Neacceptarea de către Titules
cu a oricăror forme de colaborare 
internațională de natură a știrbi su
veranitatea statelor s-a vădit și în 
poziția sa net opusă propunerilor 
apărute după primul război mondial, 
cu privire la crearea unei Paneuro- 
pe, ori a unor State Unite ale Eu
ropei.

în ce privește principiul neames
tecului în treburile interne, Titules
cu 11 considera un atribut infailibil, 
decurgind din prerogativele suvera
nității, pe care statul român nu o 
poate împărți cu nimeni. „Nu dau 
dreptul nimănui din afară să se a-
(Continuare în pag. a IV-a)

Un ilustru diplomat și om politic, 
devotat intereselor țării, cauzei păcii
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DIVERS
II pe o movilă

Blocate de sloiurile venite nă
valnic in citeva zile de încălzire 
bruscă a vremii, apele Bistriței 
au ieșit din albie, inundind o 
parte din satul Dreptu, din ju
dețul Neamț, înconjurați de în
volburarea apelor, 11 săteni pri
veau neputincioși cum apele 
micșorau tot mai mult movila pe 
zare se refugiaseră, amenințind 
s-o acopere complet. In a- 
jutorul lor au venit Vasile To- 
policeanu și Toader Hirțanu, 
mecanizatori la unitatea fores
tieră din Poiana Teiului. Cei doi 
mecanizatori au luptat ore în 
șir cu apele pînă au reușit să-i 
transporte pe săteni, unul cite 
unul, salvindu-i. Cum i-au 
transportat ? In... cupele încărcă
toarelor frontale cu care lucrau 
in pădure.

Absolvenți 
repetenți

36 de absolvenți ai secției de 
mecanici agricoli de la Liceul 
agroindustrial din Șomcuta Mare, 
județul Maramureș, s-au pregă
tit pentru dobindirea permisu
lui de conducere a tractoarelor 
rutiere. La examenul teoretic 
privind probele de circulație și 
de mecanică, susținut la Baia 
Mare, nu s-au prezentat decit 26 
din cei 36 de absolvenți. Dar 
culmea este că nici unul din cei 
26 nu a reușit să întrunească 
punctajul necesar pentru a ob
ține permisul de rutierist. Toți 
au „căzut1* fie la proba de me
canică, fie la circulație.

O notă care dă... note șt celor 
cu care s-au pregătit acești ab
solvenți repetenți.

• ••

Ca firul Ariadnei
Procurorul Grigore Doboș re

latează pățania a patru oameni 
in toată firea, rude intre ei, din 
Zerind — Arad. Nu se știe a cui 
a fost ideea, dar s-a aflat precis 
ce-au făcut. La miez de noap
te, toți patru s-au dus la saiva
nul de oi al cooperativei agrico
le și au sustras cite un sac de 
furaje concentrate. Ca din pro
pria magazie ! In drum spre casă, 
pe unul dintre ei, F. .Alexandru, 
nu l-au mai ținut puterile și a 
ascuns sacul in curtea fratelui 
său. Dimineața i-a bătut in 
poartă un subofițer de miliție, 
care i-a spus tot ce făcuse noap
tea. Lui F.A. nu-i venea să-și 
creadă urechilor cele auzite... 
„De unde știe tol-țoi, că riici Iți’ 
frate-meu nu i-am spus? Sau 
poate chiar el m-o fi dat de 
gol ?“.

Nici una, nici alta. Din sacul 
cu pricina, printr-o crăpătură, 
rămăsese in urma lui, de la sai
van pînă unde-l lăsase, o diră ca 
firul Ariadnei...

Plus la inventar,
minus
un gestionar

La magazinul mixt din satul 
llișua, județul Bistrița-Năsăud, 
era gestionar Ion Bradea. Acum 
nu mai este, pentru că la un in
ventar s-au descoperit tot felul 
de mărfuri ascunse. Unele dosi
te sub tejghea, iar altele — cul
mea! — ascunse in... cotețul por
cului de acasă. Tot acasă, dar in 
podul grajdului, au mai fost gă
site 575 kg mălai și 141 kg făi
nă. Să fie și să se găsească pen
tru „numeroasa" lui familie com
pusă din... două persoane !

Cu atitea plusuri la inventar 
t-a ajuns la... minus un gestio
nar.

Intre doi 
mastodonți

Deși șoseaua, in dreptul comu
nei Doba (Satu Mare), era în
văluită intr-o ceafă foarțe densă 
și nu se vedea bine nici la doi 
pași, Vasile Vincze, aflat la vo
lanul autoturismului l-SM-6933, 
s-a angajat, deosebit de riscant 
și periculos, in depășirea unuț 
autocamion. Autoturismul a fost, 
pur și simplu, strivit intre ca
mionul pe care V.V. a încercat 
să-l depășească și intre camionul 
care venea din sens opus, din 
ceață. Cel de la volan și-a pier
dut viața, iar proprietarul auto
turismului, din care n-a mai ră
mas decit un morman de fier 
vechi, d scăpat — ca prin minu
ne — ceea ce i-a făcut și pe cei 
mai buni experți să exclame : 
„Nu credeam c-o să trăim să ve
dem ce-am văzut".

I
I
I
I

Copăcel, bădie!
„Obosit" peste măsură din 

pricina băuturii, Gheorghe C. 
din Horodnic, județul Suceava, 
a pornit spre casă. S-a mai spri
jinit el de un gard, a mai căzut 
Intr-un șanț, a mai luat-o oblu 
pe șosea, dar se părea că, pină 
la urmă, o să ajungă in patul 
lui. Dar picioarele nu l-au mai 
ascultat. Grele, ca de plumb, 
l-au frint de mijloc și G.C. s-a 
culcat drept in mijlocul drumu
lui, pe ghețuș. Cum dormea 
buștean, putea să dea o mașină 
peste el, dar a avut noroc cu un 
echipaj al miliției, care l-a tre
zit, nu cu puține eforturi :

— Copăcel, bădie !
Deslușind cu greutate din 

mahmureala lui cam pe unde 
locuiește, echipajul l-a dus a- 
casă, la căldură, in patul lui.

A doua zi, habar n-avea ce 
se-ntimplase cu el. In schimb, 

să uite curind amenda plă-Tl-0 
tită.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteii" I

Prin exemplul propriu, comunistul 
să-i determine și pe alții să muncească exemplar 
O concluzie la care au subscris în unanimitate membrii organizației de partid din comuna

Suhaia și pe care, respectînd-o, sînt convinși că vor obține recolte bune în acest an
Cu un gest hotărit, vrind parcă să 

taie cu palma ceața groasă — tova
rășul Ion Sindie, secretar al comite
tului comunal de partid, Încearcă să 
conchidă spunîndu-ne : „Asta e Su
haia".

Cum e Suhaia ? Parțial o dedu
cem din însăși denumirea acestei 
străvechi așezări dunărene : „Su
haia" — „uscata", „secetoasa" adică. 
Vara, norii sînt aici mult prea gră
biți, curenți subtili ii alungă și-n 
locul picăturii cerute de pămîn- 
tul uscat lasă-n urmă doar nori de 
praf ; iarna, norii coboară pînă-n 
pragul caselor, învăluie cîmpurile 
ca un cojoc umed. „Asta însă numai 
din punct de vedere obiectiv, adau
gă secretarul comitetului comunal 
de partid. Căci Suhaia înseamnă 
și altceva. Mai ales altceva". Ce anu
me altceva aveam să desprindem 
din cele două evenimente care ur
mau să se petreacă in viața co
munei. Strins legate unul de altul : 
conferința comunală de partid de 
dare de seamă și alegeri și declan
șarea campaniei agricole de primă
vară. In esență, s-a susținut in a- 
dunare, „stă în puterea și răspunde
rea comuniștilor, ca oameni ai da
toriei, de a învinge printr-o bună 
organizare a muncii condițiile obiec
tive". Afirmație nu doar de ordin 
teoretic !

Condițiile obiective (seceta, vîntu- 
rile puternice etc.) — aceleași ca-n 
alți ani. Planul la recoltare pe cele 
5 585 hectare arabile în cele două 
C.A.P.-uri — Suhaia și Fîntînele — 
neindeplinit. La grîu, de exemplu, 
C.A.P. Suhaia a rămas sub plan cu 
411 kg la hectar, iar C.A.P. Fîntî
nele — cu 794. Recoltele planificate 
n-au fost realizate nici la orz, po
rumb, floarea-soarelui, sfecla de 
zahăr și alte culturi. Cauzele 7 Mo
dul defectuos de organizare a mun
cii, lipsa de disciplină, nerespecta- 
rea termenelor de efectuare a lu
crărilor.

— Intr-un cuvînt, spunea șeful de 
fermă Alexandru Cocean, de la 
C.A.P. Suhaia, toate aceste neajun

suri trebuie căutate în munca noas
tră. Căci dacă ar fi să tot dăm vina 
pe natură, pe condițiile obiective, 
n-am mai face agricultură.

Argumente : diferența dintre re
coltele de grîu ale fermei nr. 1 
(condusă de Alexandru Neațu) și 
ale fermei nr. 2 (condusă de Alex
andru Rîcă) este de 526 kilograme. 
Cauze obiective ? Nu. Holde alătu
rate, ploaie la fel, vînt la fel. „Di
ferența de peste o jumătate de tonă 
de grîu la hectar se datorește fie
căruia dintre noi" — a recunoscut 
șeful de fermă Alexandru Rîcă. A-

cută, în cadrul dezbaterilor, cu pri
vire la cultura porumbului. S-a 
subliniat că indisciplina, manifestată 
la diferite niveluri, a determinat re
colte cu mult sub posibilități, Pe 
scurt, lucrurile s-au petrecut astfel : 
pentru a înlătura orice fel de sur
prize ale secetei, se hotărise ca, in- 
cepind cu anul 1981, cele două 
C.A.P.-uri din comună (Suhaia și 
Fintînele) să cultive porumbul pe 
cele 1 112 hectare și respectiv 800 
hectare în condiții de irigare. Deci, 
cu 0 densitate sporită. Ceea ce s-a 
și făcut. Numai că factorii care tre-

Conferințe de dare de seama și 
alegeri în organizațiile de partid
gricultura e severă, anotimpul, luna, 
săptămina, ziua odată trecute nu le 
mai întorci. Nici recoltele pierdute. 
Și căutîndu-se în fiecare verigă a 
șirului de ore-om întruchipate in 
greutatea bobului de griu, comuniș
tii din Suhaia au stabilit cauzele 
subiective care au generat minusu
rile din hambar : nerespectarea ter
menelor de însămînțare in toamna 
trecută ; ignorarea „legii griului", 
care nu se vrea cultivat după griu ; 
lipsa patului germinativ al semin
țelor. Adevăruri spuse răspicat, cu 
adrese precise, cu trageri la răspun
dere severe.

în numele aceleiași exigențe, au 
fost criticați inginerii Mihail Voicu 
și Aurel Nistor, care n-au urmărit 
calitatea lucrărilor mecanizate, ad- 
mițînd ca floarea-soarelui sau sfecla 
de zahăr să fie însămînțate, practic, 
în bolovani ; ca la strînsul orzului 
să fie scoase combine nereparate, 
care au „întins" campania de la trei 
zile la nouă, ceea ce a „dijmuit" 
recolta.

Aceeași departajare între factorii 
obiectivi și cei subiectivi a fost fă-

CiȚI KILOWAȚI VA MAI ÎNREGISTRA 
CONTORUL RISIPEI?

S-a împlinit de curind... un an 
de la publicarea în „Scînteia" 
(7. II. 1981) a unei note intitulate 
„Risipa din casa scărilor". Această 
„aniversare" ar fi trecut, evident, 
neobservată dacă... Dar mai bine 
să povestim. Nota semnala risipa 
a mii de kilowați-oră zilnic pe 
scările multor blocuri ploieștene. 
Și asta — notați — din simplul 
motiv că în oraș nu se afla nici 
un atelier, cit de mic, să repare 
sau să înlocuiască automatele elec
trice defecte din casa scărilor.

Apelul n-a fost, din păcate, re
cepționat de ni
meni. Nici după o 
lună de zile. Și în 
acest timp con
torul risipei a în
registrat peste 
50 000 kWh. Cu a- 
ceastă cantitate 
de energie s-ar fi putut asigura — 
după cum făcea calculul un spe
cialist — consumul casnic mediu 
pe o lună a circa 1 000 de familii, 
în fața unei asemenea situații 
„Scînteia" a fost obligată să revi
nă, semnalînd, printr-o nouă con
semnare, „Nu întotdeauna graba 
strică treaba — dar inerția da" 
(18. III. 1981) indiferența factorilor 
responsabili. Cu părere de rău tre
buie să spunem că nici acum pro
blema nu și-a găsit rezolvarea.

Pornind acum citeva zile „pe ur
mele kilowaților risipiți", am con
statat aceeași situație ca acum un 
an ! Am văzut în noapte zeci de 
scări luminate feeric. A doua zi 
am văzut aceleași becuri arzînd in 
continuare în plină zi, într-o ne
putincioasă concurență cu soarele. 
Contrariați de cele constatate 
ne-am adresat „Sectorului de uti
lizare a energiei electrice". Tehni
cianul E. Dragomirescu, care a în
cheiat sute de procese verbale de 
constatare, somînd asociațiile de lo
catari să ia măsuri, ne-a spus :

— Nimic nu s-a clintit din loc.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE IN „SCÎNTEIA"

Erau de așteptat măsuri, or, 
tocmai asta nu s-a întîmplat.

— Cum așa ? Am primit adresă 
de la ICRAL Ploiești (șef — Ion 
Irlmescu) că s-au format dispece
rate care, la orice comandă și sem
nalare, repară, înlocuiesc auto
matele defecte ; avem, de aseme
nea, o adresă de la cooperativa 
„Teleprecizia" Ploiești (președinte 
— ing. Vasile Mărculescu) prin 
care ni se face cunoscut că s-a 
întocmit documentația pentru 
fixarea unor tarife de reparații. 
Tarifele or fi de mult gata...

— Verificați și 
o să vedeți că nu 
s-a făcut nimic.

Am verificat. 
Și într-adevăr, 
avea dreptate. 
La dispeceratele 
ICRAL-urilor de 

la sud si nord ni s-a răspuns că 
ele nu se ocupă cu problema anun
țată mai sus. Președintele coopera
tivei „Teleprecizia" ne-a informat 
și el că de la UCECOM — acolo a 
ajuns documentația ! — abia acum 
citeva zile s-a dat un răspuns : to
tul să se rezolve pe plan local. Un 
an pentru o soluție elementară ! De 
la primărie nici de data aceasta nu 
s-a făcut nici un control. Rezul
tatul : contorul a înregistrat o ri
sipă de aproape un milion de kilo
wați-oră !

Am avut din nou o discuție la 
primăria municipiului. Tovarășul 
Mircea Ionescu, nou prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular mu
nicipal, ne-a asigurat că situația 
va fi curmată grabnic. Va fi dis
cutată, neapărat, în comitetul exe
cutiv. Aducem aceasta la cunoștin
ța cititorilor — pe care îi vom in
forma, de asemenea, imediat ce se 
va trece de la vorbe la fapte.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii”
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CUV1NTUL CITITORILOR, Mizări ''
Opinii

buiau 
țiune 
șoara 
firele 
col te

„i

aslgure intrarea in func- 
sistemului de irigare Vii- 
„aminat" apa așteptată de 
porumb. Rezultatul 7 Re-

să 
a 

au 
de 

cu mult sub plan.
„Calitatea noastră de comuniști, 

de oameni ai acestor păminturi ne 
obligă să recunoaștem un 
spunea Marin ~ 
ganizației de 
nele : n-am 
ce-i puteam i 
față : cit gunoi 
dit noi acum un an 7 
fost arăturile din toamna 
Ne-am zis că recoltele bune vin de 
la sine. Ei bine, nu-i așa. Cînd îți 
planifici hambarul, frămîntă-ți intîi 
creierul, numără-ți bătăturile din 
podul palmei și pe urmă uită-te la 
cer. Și-atunci, nu ca să aștepți de la 
el, ci să înveți să-i faci față capri
ciilor".

Spunea, în cadrul dezbaterilor. 
Marin Floriceî, șeful secției S.M.A. : 
„Pămîntul e același pentru toți, dar 
dacă nu-s toți pentru el, nu iartă. 
Seriozitatea în munca pămîntului e 
la fel de necesară ca și-n activita-

lucru, 
Drugă, secretarul or- 
bază din satul Fîntî- 
dat pămîntului tot 
da. S-o spunem pe 

l de grajd am răspîn- 
Cum ne-au 

lui ’80?

tea industrială, unde se lucrează pe 
bandă rulantă. Nu e de ajuns să-ți 
faci singur datoria, dacă nu iei ati
tudine împotriva celor care nesoco
tesc exigențele muncii în agricul
tură".

Conferința comuniștilor din Su
haia și-a concentrat atenția asupra 
neajunsurilor, nu pentru că lista 
realizărilor comunei ar fi scurtă. 
Dimpotrivă. hărnicia locuitorilor 
celor două sate se vede la tot pasul.

„Dar — așa cum sublinia preșe
dinta C.A.P. Fîntinele, Floarea Sia 
— noua revoluție în agricultură, pe 
care sîntem chemați s-o înfăptuim, 
ne determină să dezvăluim orice 
piedică, orice neajuns care trebuie 
înlăturate cu hotărire din calea 
noastră. Să nu ne grăbim să consi
derăm drept greutăți obiective pro
priile noastre greșeli".

Planul de măsuri adoptat de con
ferința comunală de partid. îmbi
nare judicioasă a realismului cu în
drăzneala comunistă reflectă hotă- 
rirea comuniștilor comunei de a 
smulge ogoarelor rodul bogat de 
care sînt în stare, de a învinge ca
priciile naturii.

înainte de încheierea acestor în
semnări, amintim un amănunt sem
nificativ. După ce și-au spus cu- 
vîntul, un număr de delegați, 
printre care Floarea Sia. președinta 
C.A.P. Fintinele, și Elena Șina, pre
ședinta C.A.P. Suhaia, au cerut per
misiunea de a-și exercita manda
tul... în cimp. Soarele împrăștiase 
ceața, timp tocmai nimerit pentru a 
începe semănatul mazării. Au reve
nit pentru vot Iar în pauză au in
format adunarea : „In C.A.P. Su
haia s-au însămințat șase hectare, 
în C.A.P. Fîntînele, patru tractoare 
cu discuri, două semănători cu 
combinatoare așteaptă la capătul 
tarlalei să se zvînte locul". Un 
început bun care se cere continuat 
i

Laurențlu DUȚA 
Ștefan STAN

Unități turistice în județul Neamț
Pe frumoasele me

leaguri ale județului 
Neamț, renumită zonă 
turistică cu peisaje 
pitorești, cu monu
mente istorice și de 
artă, numeroase uni
tăți oferă condiții op
time de găzduire.

Chiar 4a poalele 
Cetății Neamțului, la 
Tg. Neamț, se află 
hanul „Casa Arcașu
lui", care dispune de 
camere elegante, cu 
încălzire centrală, de 
un restaurant și un 
bar de zi.

De un binemeritat 
renume se bucură și 
hanul Agapia, loc 
ideal pentru odihnă 
și reconfortare, asi- 
gurind condiții bune 
de cazare și gustoase

preparate culinare cu 
specific local.

Hanul Ancuței este, 
de asemenea, o 
atrăgătoare unitate 
turistică situată pe 
drumul național Ba- 
cău-Suceava, la mar
ginea localității Tu- 
pilați. Hanul Ancuței 
s-a ridicat pe locul și 
in același stil cu ves
titul han de odinioa
ră, amintit de proza 
sadoveniană. Unita
tea are 80 de locuri 
de cazare în camerele 
hanului, 10 căsuțe 
tip camping (pentru 
vară) și un restaurant 
unde turiștii pot servi 
tradiționalele mîn- 
căruri moldovenești.

Apreciate unități 
sînt și popasul turis
tic Poiana Teiului si

tuat pe malul lacu
lui Bicaz, drumul na
țional Tg. Neamț- 
Poiana Teiului-Bor- 
sec și popasul turistic 
Braniște, amplasat
pe aceeași rută, la 
marginea localității 
Vinători-Neamț.

In stațiunea balnea
ră Bălțătești a fost 
construită o modernă 
unitate de alimentație 
publică (restaurant, 
braserie și cofetărie), 
precum și un mare 
magazin universal.

Supercoop „Ozana" 
din Tg. Neamț este, 
de asemenea, o uni
tate comercială /mo
dernă, bine aprovizio
nată cu o gamă di
versă de mărfuri.
tn fotografie : hanul 
„Casa Arcașului"

Totul e nou i
Cineva care ar fi văzut ultima 

dată comuna noastră, Plosca-Tele- 
orman, să zicem in urmă cu 30 de 
ani. cu greu ar mai recunoaște-o 
astăzi, intrucît cocioabele au fost 
înlocuite cu case moderne, lampa 
cu gaz — prin becul electric, sără
cia — înlăturată de bunăstare. A 
devenit o practică firească să ne 
comparăm remarcabilele cuceriri 
actuale cu situația din trecut. In 
cei 20 de ani, cît s-au împlinit în 
această primăvară de la cooperati
vizarea agriculturii, comuna noas
tră a cunoscut o dezvoltare de ne
închipuit înainte. Iată numai citeva 
din schimbările înnoitoare : elec
trificarea localității ; peste 60 la 
sută case noi, multe cu etaj ; con
strucția unui local modern pentru 
școală, cu 14 săli de clasă și a al
tuia cu etaj pentru grădiniță și 
creșă ; magazin universal ; dispen
sar comunal etc. In locuințele săte
nilor se găsesc aparate de radio, 
televizoare, mobile elegante, frigi
dere, mașini de spălat etc. In acești 
20 de ani, producția medie anuală

Păgubașii să
In urmă cu cîțiva ani, cooperati

va agricolă de producție „Unirea"- 
Corabia, județul Olt, a contractat 
cu lotul din Corabia al cooperati
vei meșteșugărești „Constructorul"- 
Slatina construirea unui grajd in 
valoare de peste un milion lei. Nici 
nu fusese dat bine in folosință 
grajdul respectiv, după mai multe 
aminări de termene, că în luna ia
nuarie a anului trecut jumătate din 
acoperiș i s-a prăbușit...

La sesizările noastre, la fața lo
cului s-a deplasat o comisie care 
a stabilit că accidentul s-a produs 
din cauza nerespectării proiectului 
la montarea grinzilor de susținere 
a acoperișului, evaluînd paguba la 
125 592 lei. S-a hotărit, totodată, ca 
remedierile să fie executate de con
structor pină la 15 august 1981. Cu 
toate demersurile și insistențele 

Dezordinea tăcută
Despre modul cum sînt recupera

te, păstrate și valorificate mate
rialele obținute din demolări s-a 
mai scris. în rîndurile de față do
resc să prezint și eu cîteva dată în 
legătură cu risipa ce se face cu 
astfel de materiale rezultate din 
demolările din zona străzilor Tur- 
da-Chiscani-St. Stoica din Capitală. 
Lucrătorii de la I.C.R.A.L. Pajura 
nu au reușit să recupereze decit 
foarte puține materiale ; multe din 
acestea, adunate în grabă și trans
portate de-a valma la depozitul 
din strada Elocinței, n-au mai putut 
fi sortate, distrugîndu-se in bună 
parte. De pildă, tabla scoasă de pe 
casele demolate și care putea fi 
refolosită, in loc să fie sortată și 
depozitată cu grijă, a fost adusă la 
depozit cu mașinile și aruncată la 
voia întîmplării, incit nu mai poa
te fî utilizată. Așa stînd lucrurile, 
ne întrebăm : de ce s-a mai chel
tuit atîta cu transportul tablei pînă 
la depozit și*nu s-a trimis direct 
la fier vechi 7 S-ar fi economisit, 
astfel, carburanți și forță de munx 
că, iar o mare suprafață de teren 
ocupată de grămezile de tablă n-ar 
mai fi rămas in paragină, puțind fi 
cultivată.

M. CRETU 
pensionar, 
strada Gh. Vilceanu nr. 2, 
București

Nota redacției. Verificînd la fața 
locului cele semnalate in scrisoare, 
am constatat că la depozitul din 
strada Elocinței al I.C.R.A.L. Paju
ra există multă dezordine și lipsă

n sat la noi
la griu a ajuns la 3 500 kg Ia hec
tar, iar la porumb a fost uneori și 
de 7 000—8 000 kg boabe la hectar 
(exceptînd anii cu condiții clima
tice mai nefavorabile).

Dar cea mai importantă trans
formare înregistrată in acești ani 
este aceea a oamenilor. Astăzi, cînd 
este atît de importantă înfăptuirea 
noii revoluții agrare, locuitorii co
munei noastre își cunosc menirea 
ce o au. Iar noile măsuri stimula
toare ii însuflețesc în munca rod
nică de pe ogoare. Anul acesta un 
important sprijin pentru obținerea 
unor recolte bogate îl reprezintă 
irigarea cîmpului. Specialiștii de Ia 
Șantierul național al tineretului 
„Viișoara-Nord", cu sediul chiar in 
comuna Plosca, au dat asigurări că, 
nu peste multă vreme, apa Dună
rii străbune va curge și prin ca
nalele ce străbat cimpul ploscean 
cooperativizat.

Ion ENE
profesor, comuna Plosca, 
județul Teleorman 

plătească ?
noastre pe lingă unitatea construc
toare, nici pină in prezent grajdul 
n-a fost refăcut. între timp, coo
perativa „Constructorul“-Slatlna 
s-a reorganizat, lotul din Corabia 
fiind preluat de cooperativa „în
frățirea", care însă ne cere alți 
bani pentru a reface lucrările. în- 
trucit nu este normal ca unitatea 
noastră să suporte acest dublu pre
judiciu, solicităm și pe această cale 
intervenția forurilor județene de 
resort pentru a-1 obliga pe con
structor să execute cît mai urgent 
remedierile necesare.

Lucia GODEANU
secretar al comitetului de partid 
Gh. VELEA
președintele C.A.P. „Unirea"- 
Corabia, județul Olt

din strada Elocinței 
de spirit gospodăresc. Pe un spațiu 
de aproape 2 000 mp stau risipite 
mormane întregi de tablă ruginită 
(circa 30 tone), grămezi de cărămi
dă amestecată cu moloz. In incinta 
depozitului se află, de asemenea, 
alte stive de fier vechi, grilaje, uși 
și porțl metalice, cazane de baie 
și elemente de radiator, peste care 
s-a așezat un strat gros de rugină, 
căzi de baie, chiuvete, aproape 
toate ciobite, scînduri și grinzi din 
lemn din care cu greu se mai poa
te alege ceva pentru refolosit, bi
doane metalice pentru vopsea ce 
așteaptă de mai multă vreme să fie 
casate, grămezi de cărămidă re
fractară nouă, dar sfărimată, cio
buri de sticlă, var, ciment etc.

Se pune întrebarea : ce atenție 
acordă conducerile D.G.D.A.L. și 
I.C.R.A.L. Pajura modului în care 
sînt recuperate și refolosite mate
rialele rezultate din demolări, 
colaborării între șantierele care se 
ocupă cu demolările și cei care sor
tează materialele, imprimării or
dinii și disciplinei, răspunderii și 
grijii gospodărești la toți lucrătorii 
depozitului pentru a preveni orice 
fel de risipă 7 1

încă un aspect. întrucît majori
tatea depozitelor I.C.R.A.L. din Ca
pitală dețin mari cantități de tablă 
ce urmează a fi predată la fier 
vechi, sugerăm Centralei de recu
perare și valorificare a materiale
lor refolosibile să pună cît mai ur
gent la dispoziția acestor depozite 
presele pentru balotat de care au 
nevoie, astfel incit metalul respec
tiv să reintre cît mai repede în cir
cuitul economic. (Dumitru Manole).

PE SCURT, DIN SCRISORI
• In așteptarea gospodarilor. Zona de agrement „Pandurașul" din <yir- 
tierul „Narciselor" din Tîrgu Jiu nu mai seamănă de mult cu un loc ig*>, 
care cetățenii pot veni cu drag să se recreeze. Aleile aproape că nu st® 
mai cunosc, pe spațiile verzi pasc caii, pe locul unde trebuia să se ame
najeze un lac au rămas doar gropile săpate in care băltește apa etc. 
Acum, că a venit primăvara, așteptăm din partea consiliului popular mu
nicipal măsuri pentru mobilizarea cetățenilor la mai buna îngrijire a 
acestei zone. (P. Zamfir, Tg. Jiu). • Neglijențe. în fața magazinului ali
mentar nr. 13, de pe strada Dorobanților din Brăila, două guri de canali
zare stau de multă vreme fără capace, prezentind pericol de accidente 
pentru pietoni și mașini. Ca să nu mai vorbim și de trotuarele laterale ale 
podului ce leagă cartierul Brăilița de oraș și care s-au deteriorat. (Ion 
Călin, strada Plantelor, Brăila). • Propunem forurilor locale de resort 
să asigure o mai bună corelare a graficului de circulație a autobuzelor 
ce vin și pleacă din gara C.F.R. Tulcea cu mersul trenurilor. După cum 
șl magazia pentru bagaje de mină ar trebui să nu se mai închidă la 
orele 22, ci să funcționeze după un program stabilit tot in funcție de so
sirea și plecarea trenurilor. (Iacob Zclezneac, Pitești).

BBBBBBBBBBB

Despre un „drum fără ieșire" 
părăsit însă la timp

Dorina P., o fată din 
România. Are 23 de ani. 
Neimpliniți ; îi va împlini 
în iunie, cînd — a plănuit 
— se va și mărita.

Primăvara trecută a cău
tat-o in secția unde lu
crează (este operatoare 
chimistă intr-o unitate 
bucureșteană) secretarul 
comitetului de partid. A 
întrebat-o :

— Ce-ai spune dacă 
am propune să fii aleasă 
delegată la Congresul Con
siliilor oamenilor muncii 7

— La congres... 7
— Da.
Fata n-a zis nimic. I s-a 

părut secretarului sau i-a 
tremurat buza a plîns 7 
I s-a părut doar că Dori
nei P. i s-au umezit ochii? 
„Ei, natural, e emoționa- 
tă„.“.

...Natural. Dar a doua zi 
tinăra il caută pe secretar:

— Tovarășe secretar, 
vreau să vă spun ceva. 
Cred că n-am să pot să fiu 
delegată.

— Lasă, lasă — o între
rupe secretarul — ai să...

— Tovarășe secretar, eu 
am cerut aprobare de ple
care definitivă din Româ
nia.

— Se purta frumos cu 
mine ; aveam 16 ani, nu 
judecam, îmi plăcea că îmi 
da atenție.

Propun, aici, cititorilor 
o primă paranteză :

Nu știu cum s-a purtat 
tînărul de peste mări și 
țări, dar e clar că dacă s-a 
purtat frumos avea de ce 
s-o facă. Dorina P. este o

localitate de pe țărmul 
Adriaticel, la cițiva kilo
metri de Rimini, la alți 
cîțiva kilometri de San 
Marino).

— Cum a fost acolo. Do
rina 7

— N-aș putea spune că a 
fost rău. Riccione este o 
localitate mică, toți spu
neau că acolo e liniște în

De vorbă cu o tînără care, pen
tru puțină vreme, a crezut că 
fericirea ei este pe undeva, pe 

țărmul unei mări străine

Să ne întoarcem cu alți 
șase ani in urmă. Dorina 
are 16 ani. Pînă atunci, în 
viața ei nu apăruse nici un 
băiat. în vara aceea îl cu
noaște pe cel care avea să 
fie ulterior pricina sfîșie- 
rilor ei interioare, a unor 
complicate procese sufle
tești, un tînăr Italian.

fată frumoasă ; și, mai 
mult decit atit, mai pre
țios decit ovalul pur al fe
ței, este aerul de blîndețe 
nesfîrșită care se degajă 
din toată făptura ei.

Și, acum, încă o paran
teză : Dorina P. mai are 
încă 5 frați. Tatăl este 
muncitor tîmplar, mama 
infirmieră. Locuiește pe 
undeva prin Apărătorii 
Patriei (str. Holuț Emil, 
57). Italianul are ma
șină, are bani de risipit, 
aduce cadouri frumoase. 
Dorina are 16 ani...

„.Și trec patru ani. Tînă
rul se consideră logodnicul 
Dorinei. In 1979, intre 
29 septembrie și 29 octom
brie, Dorina P. călătorește 
în Italia și stă — o lună 
deci — la Riccione. (Aflu 
de pe hartă că este o mică

comparație cu alte orașe. 
N-am văzut nici atentate, 
nici teroriști.

— Deci, după o lună 
te-ai întors.

— Da, cum v-ara spus, 
pe 29 octombrie.

— Părinții erau de acord 
cu căsătoria 7

— Ce era în sufletul lor, 
nu știu. Așa, pe față, nu 
ziceau nimic. Băiatul mă 
grăbea să ne căsătorim.

— Cu ce se ocupă 7 *
— Tatăl lui este avocat. 

Era — acum este pensio
nar.

— Bine ; dar el 7
— A urmat un an Ia sto

matologie și pe urmă a re
nunțat.

— Are vreo legătură cu 
șomajul la care se așteap
tă după absolvire 7

— Nu știu. Pe urmă a

mers la o școală... ceva 
bancar... nu știu exact. Eu 
am suferit foarte mult. Pe 
de o parte, țineam la el ; 
pe de altă parte, mă gin- 
deam la toate lucrurile le
gate de plecare : să plec 
printre necunoscuți, stătu
sem o lună în care vorbi
sem numai cu el și cu pă
rinții lui, mi-era dor de 
casă, de frați și de surori, 
mă plictiseam cînd el era 
la cursuri, mai mergeam cu 
mama lui la cumpărături, 
mă simțeam așa, cum să 
spun, mică și neînsemna
tă... M-am chinuit foarte 
mult și pînă la urmă am 
depus actele.

— Nu ți-a fost ușor.„
— Nu mi-a fost El mă 

zorea. Dar, mă gîndeam, 
ce fac eu acolo 7 Operator 
chimist la Riccione, dar 
ce, la Riccione e vreo fa
brică 7 Să stau toată ziua 
acasă, și ce să fac 7 Ei 
trăiesc acolo altfel, i-am 
văzut, eu n-am să mă pot 
acomoda. Și dacă nu gă
sește de lucru, din ce o să 
trăim 7 Din pensia lui 
taică-său 7 Mă frămintam 
așa, singură... Simțeam că 
mă arunc cu capul înainte 
în necunoscut și-ml era 
frică.

— Și ce-ai făcut 7 Ce 
te-a determinat să-ți re
tragi cererea 7

— Cum să spun eu, nu 
un singur lucru. Insă unul 
a fost, așa...

— ...să zicem, picătura 
care a umplut paharul...

— Exact 1 Eu pasul l-am 
făcut cu inima Îndoită.

Mă gîndeam : „Cum pleci 
tu, Dorino, din țara ta 7" 
și-mi venea să pling. Me
reu îmi venea să-mi re
trag cererea pe care o de
pusesem fiindcă el imi 
scria și-mi telefona tot 
timpul. Pe urmă a venit 
picătura care a umplut 
paharul. A fost ziua cînd 
m-a întrebat tovarășul se
cretar Pădurariu dacă 
vreau să merg ca delegată 
la congres. Atunci am în
țeles că plec de la rostul 
meu, de aici, de unde sint 
cineva, nu cine știe ce mare 
funcție am, sini muncitoa
re, dar sini cineva, fiindcă 
oamenii mă cunosc și mă 
respectă. Și au încredere 
în mine. Peste cîteva zile 
m-am dus și mi-am retras 
cererea., I-am scris și iui 
in Italia. A, nu, a mai fost 
ceva, cum de-am uitat 7 
Tot atunci mi-a scris 
mama lui și mi-a spus că 
el a plecat la Bangkok...

— Unde 7
— „.la Bangkok, în Thai

landa, ii găsise taică-său 
un serviciu provizoriu și 
m-am gîndit „ce-ai să faci, 
Dorino, ai să umbli așa, 
toată viața, din Europa în 
Asia și din Asia in Ame
rica după serviciu 7 Sau ai 
să stai acasă să-1 aștepți 
pînă vine 7“ Peste vreo 
trei luni s-a intors la 
Riccione, dar degeaba...

Dorina P. este o fată din 
România. O fată care în 
adolescență a crezut la un 
moment dat că rădăcinile 
care o leagă de pămîntul 
patriei sînt subțiri. Și a 
plecat pe un drum ce se 
putea termina... Cine știe 
cum 7 Cine știe unde... Un 
drum pe care ar fi rătăcit

sau, oricum, și-ar fi asu
mat greaua povară a în
străinării. Și toate astea și 
pentru că in jurul ei a fost 
și nepăsare destulă și poa
te mai mult decit atît. Ea 
nu spune — dar cred că nu 
au lipsit nici vocile care o 
îndemnau să plece, să cau
te fericirea peste mări și 
țări. Au lipsit însă — sau 
nu au fost suficient de 
stăruitoare — vocile care 
s-o îndemne să mediteze 
cu gravitate și cu răspun
dere la toate consecințele 
actului ei. In jurul el, oa
menii nu au reușit să-și 
dea seama că are frămin- 
tări, că se intimplă ceva 
cu ea ; nu a auzit — e 
drept, și fiindcă nu le-a 
cerut ajutorul — povața 
atentă a tovarășilor săi de 
muncă, pînă în ziua cînd 
secretarul comitetului de 
partid a stat de vorbă cu 
ea. Ce ușor greșești cînd 
ești tînăr 1

Dar Dorina P. a Înțeles 
totuși la timp un fapt 
esențial : că, la noi, fiind 
muncitoare este cineva. în 
clipa in care a înțeles — 
șl a înțeles practic, nemij
locit — că democrația noas
tră are nevoie și de ea, de 
muncitoarea Dorina P„ a 
măsurat intuitiv distanța 
dintre două lumi, dintre 
două măsuri cu care este 
evaluat omul : la ea. mun
citoare, tovarășii ei de 
muncă s-au gîndit. ca o 
dovadă de încredere și pre
țuire, s-o propună să-i re
prezinte la Congresul con
siliilor oamenilor muncii : 
soțul ei in spe pleacă să-și 
ciștige pîinea în Thailanda 
pentru că în țara lui, În
seamnă. nu era atit de 
mare nevoie de eL Doi 
oameni, două lumi...

Dorina P. a primit o lec
ție de viață. Dureroasă, 
totuși mult mai puțin du
reroasă decît ar fi putut să 
fie. Dar — iarăși totuși — 
nu era mai bine dacă nu o 
primea 7

...Dorina P., o fată din 
România, muncitoare in
tr-o fabrică bucureșteană, 
s-a înscris astă toamnă la

liceul seral. Costel este și 
el elev la seral, în ultima 
clasă. în iunie, după ba
calaureat, se căsătoresc.

Nimic mai simplu. Ni
mic mai firesc. Cînd te știi 
în țara ta, în casa ta. In 
siguranță, deci...

George-Radu 
CHIROV1C1
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Scrisoare din R. F. Germania
Domnule redactor-șef.

Am luat hotărirea de a vă scrie in urma discuții
lor îndelungate pe care le-am avut cu alți cițiva 
români cu care impart puținele bucurii și destulele 
necazuri ale traiului ca emigrant, pe marginea ar
ticolului publicat la 19 februarie a.c. în „Scinteia", 
cu titlul „Departe de pămîntul patriei, trăind dra
ma dezrădăcinării".

Vreau să vi informez că situații de genul celor 
ale persoanelor la care se face referire în articol 
am intilnit și aici in Germania federală, dar nu aș 
putea să vă spun dacă respectivii au făcut sau nu 
cereri de repatriere. Și motivele nemulțumirii lor 
sint asemănătoare cu cele relatate in articol, ceea 
ce mă face să cred că din numeroasele scrisori pe 
care le aveți la dispoziție ați ales intr-adevăr pe 
cele mai semnificative. Citindu-le, românii de aici 
au o mingîiere, deșartă este adevărat, că mai sint 
și alții in situația lor și mai ales se simt încurajați 
să urmeze exemplul persoanelor amintite in articol 
și să depună cereri de repatriere, iar aceasta mi se 
pare că este meritul principal al inițiativei Dvs.

Știu, de asemenea, că în țară sint unii care, trăind 
cu capul in nori, așa cum eram și eu și alții odată, 
cred că in țările occidentale este raiul pe pămint 
și că aici o pot duce oricum mai bine decit în satul 
sau orașul in care trăiesc acum. Aș fi, de aceea, 
foarte bucuros să știu că, citind și ei asemenea ar
ticole, au început să aibă îndoieli sau — și mai 
bine — au renunțat la proiectele lor de aventură, 
fiind astfel scutiți de o experiență deloc plăcută.

In speranța că rîndurile mele nu v-au plictisit, 
rămin

Al dumneavoastră, 
Mișu STANESCU 
Ingolstadt Donau
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OBIECTIVE ȘI SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE

-------------------- CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂ VARĂ----------------------
Acțiuni energice pentru a realiza

RITMURI RIDICATE LA SEMĂNAT!
BRĂILA

Pe suprafețele zvintate 

intră imediat 
mecanizatorii

După oscilațiile vremii, care au lăsat puține 
ore de lucru mecanizatorilor brăileni pentru 
pregătirea terenului și semănatul culturilor din 
prima epocă, dimineața zilei de 12 martie a 
fost prima din acest început de campanie cînd 
la sol temperatura a crescut la plus 3—4 grade, 
permițindu-le să lucreze din plin în cîteva zone 
ale județului. După ploaia de simbătă, de cinci 
litri la metrul pătrat, duminică dimineața lucră
rile au fost reluate și au fost însămînțate pină 
seara 183 hectare. Pe ansamblul județului, pînă 
luni seara au fost semănate 832 de hectare cu 
culturi din prima epocă.

După cum ne-a spus Inginerul Grigore Mo- 
canu, director adjunct la direcția agricolă ju
dețeană, în cursul zilei de luni însămînțările 
s-au extins în alte 15 unități din 9 consilii 
agroindustriale. Cele mai mari suprafețe au 
fost semănate In consiliile Cireșu, Bărăganu și 
însurăței.

Una din măsurile stabilite de consiliul agro
industrial însurățel pentru intensificarea semă
natului este concentrarea mașinilor pe solele 
unde se poate lucra. La C.A.P. Scînteia, bună
oară, luni dimineața se însămînțau mazăre șl 
coriandru pe două sole alăturate cu trei se
mănători în teren bine mărunțit cu combina- 
torul, iar pe o altă solă din apropiere se pre
gătea terenul cu două discuri și se fertiliza cu 
o doză de 300 de kilograme de îngrășăminte 
complexe la hectar pentru sfecla de zahăr, sub 
supravegherea inginerului șef al unității, Radu 
Cristache. Am putut constata, mergînd în urma 
semănătorilor, că sînt respectate întocmai den
sitatea șl celelalte norme tehnice : adîncimea 
de semănat și distanța între rîndurl.

Continuăm traseul cu inginerul șef al consi
liului însurăței. Ștefan Budul, in celelalte 
puncte de lucru : la I.A.S., unde s-au plantat 
35 de hectare de cartofi din cele 50 prevăzute, 
și la asociația horticolă de stat și cooperatistă 
din aceeași localitate, unde patru semănători 
lucrau la mazăre. Un sondaj la cîteva semănă
tori ne-a convins de calitatea corespunzătoare 
a seminței : boabe întregi, uniforme, lipsa cor
purilor străine, a spărturii. Tot în cadrul con
siliului s-a stabilit reamplasarea a 105 hectare 
de mazăre, care urmau să fie semănate pe te
renuri cu exces de umiditate la C.A.P. Grivlța 
Roșie, pe alte sole mai uscate din celelalte uni
tăți Învecinate, fără a fi afectate alte culturi, 
în acel moment se lucra în formații mici pe 
parcele, cu 9 semănători și 8 discuri.

Se seamănă în condiții bune și pe terenuri 
grele care, datorită faptului că sînt mai înalte 
și înclinate, au păstrat mai puțină apă la su
prafața lor. După încercări repetate, ieri dimi
neață o formație de lucru compusă dintr-o se
mănătoare, un combinator și o grapă cu disc, 
conduse de mecanicul de secție Vasile Calcan, 
insămința morcovi la ferma nr. 1 a asociației 
horticole Traian. încă de duminică la amiază 
mecanizatorii de la cooperativele agricole Ulmu, 
Jugureanu și lanca au început semănatul.

Condițiile în care se seamănă în această pri
măvară impun o răspundere sporită din partea 
mecanizatorilor, a specialiștilor pentru calitatea 
lucrărilor, în vederea asigurării densității sta
bilite și a unei răsăriri uniforme. La fiecare 
capăt de tarla, dacă e cazul și la mijloc, trebuie 
oprite semănătorile, verificate și curățate pa
tinele ori de cîte ori e nevoie. Așa se proce
dează, după cum am putut constata ieri, la fer
ma nr. 1 a I.A.S. Urleasca, unde, sub suprave
gherea inginerului Mihalache Mărgean, direc
torul unității, cu două semănători, două discuri 
și un combinator s-au semănat într-o zi 20 hec
tare cu mazăre.

Județul Brăila este In restanță la semănatul 
culturilor din prima epocă. Important este ca 
acțiunile întreprinse în ultimele zile pentru in
tensificarea lucrărilor și folosirea cp randament 
maxim a fiecărei ore bune de lucru să fie ex
tinse și in alte unități, spre a se atinge ritmul 
zilnic de lucru stabilit.

Lucian CIUBOTARU 
Comeliu IFR1M

ARAD

Acum contează fiecare 
oră bună de lucru

De duminică dimineața, în județul Arad au 
început însămînțările în mai multe unități. La 
C.A.P. Felnac, bunăoară, au fost însămînțate 
primele 15 hectare cu mazăre pentru păstăi și 
lucrările au continuat luni în același ritm sus
ținut. Șefa de fermă, inginera Lidia Bireescu, 
se declara satisfăcută de mersul lucrărilor și 
aprecia că, în condițiile în care timpul permite, 
semănatul mazării se va încheia In cîteva zile 
pe întreaga suprafață planificată. Că lucrul 
merge bine a demonstrat și mecanizatorul loan 
Foghiș, care, luni, pină la ora 10, semănase cu 
mazăre peste 6 hectare. Tot în această unitate 
au fost pregătite pentru a primi sămința de 
mazăre alte 70 de hectare.

Din discuțiile avute în cîmp cu președintele 
consiliului agroindustrial Felnac, Jiva Mihailo- 
vici, cu ceilalți specialiști, am reținut că luni 
s-a mai declanșat semănatul și la C.A.P. Zădă-

reni (la mazăre) și la C.A.P. Secusigiu (unde 
luni s-au însămințat 40 hectare cu in).

Semănatul a început și în alte consilii unice 
agroindustriale din județul Arad, acolo unde 
condițiile au permis, cum este cazul Celor din 
zona Pecica și Vinga. Pină luni seara, în județ 
au fost insămințate 200 hectare cu mazăre 
boabe, 300 hectare cu plante furajere și 205 hec
tare cu legume.

T. MI HUȚA 
corespondentul „Sclnteii"

IALOMIȚA

Calitatea lucrărilor 
hotărăște nivelul 

recoltelor
Puternic mobilizați de indicațiile date de to

varășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de 
lucru în unități agricole din județul Ialomița, 
mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii nu pre
cupețesc nici un efort pentru a recupera în
târzierile cauzate de starea vremii la însămin- 
țarea culturilor din prima epocă. Duminică și 
luni, semănatul mazării a fost extins în toate 
consiliile agroindustriale din județ. în coopera
tivele agricole de producție Ileana, Movilita, 
Reviga, Rovine și Grindu a început semănatul 
lucernei, la Ciochina — al inului pentru ulei, 
iar la Maia și Brazi — al sfeclei furajere.

Pe ansamblul județului, pînă ieri seara au 
fost insămințate cu culturi din prima urgentă 
925 hectare, urmînd ca lucrările să se intensi
fice in următoarele zile.

în scopul obținerii de recolte mari In acest 
an, în toate unitățile agricole se urmărește exe
cutarea unor lucrări de bună calitate. 
La C.A.P. Munteni-Buzău, în mijlocul coo
peratorilor aflați în cîmp, la curățarea su
prafețelor de resturi vegetale, se găseau 
Gheorghe Ghiță, președintele unității, și ingi
nerul șef Mihai Popescu. Ei ne-au spus că și 
anul trecut, acolo unde lucrările pregătitoare au 
fost făcute cu răspundere, au fost obținute pro
ducții mult mai mari decît pe suprafețele pe 
care au existat resturi vegetale. La porumbul 
însămințat într-un pat germinativ bun, pregătit 
conform normelor tehnologice, s-au realizat 
peste 10 000 kg boabe la hectar, la sfecla de 
zahăr — peste 40 tone Ia hectar, iar la floarea- 
soarelui — 3 500 kg la hectar. Asemenea exem
ple au determinat ca în tot județul să se des
fășoare o amplă acțiune pentru strîngerea res
turilor vegetale.

Mihal V1ȘOIU 
corespondentul „Sclnteii"

In aplicarea tehnologiei lucrărilor agricole să se țină 
seama de condițiile specifice acestei primăveri

Practica agricolă arată că intre 
alegerea celor mai bune soluții de 
executare a lucrărilor de pregătire 
a terenurilor, starea suprafețelor ce 
trebuie semănate și rezerva de umi
ditate există o strinsă corelare, care 
trebuie cunoscută, înțeleasă și folo
sită de fiecare specialist agricol în 
stabilirea măsurilor pe care le ia 
împreună cu formația de mecaniza
tori.

Un colectiv format din specialiști 
de la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Academia de 
științe agricole și silvice și sectorul 
agrometeorologic de la Institutul de 
meteorologie și hidrologie a elabo
rat, spre informarea specialiștilor, 
datele necesare 
în funcție de care 
să se stabilească 
și aplice cit mai 
eficient tehnolo
giile necesare 
pentru desfășura
rea in condiții cit 
mai bune a pregă
tirii terenului și 
lnsămințărilor.

Evoluția precipitațiilor în timpul 
toamnei și iernii pe teritoriul țării 
a creat situații diferite sub aspectul 
rezervelor de apă și al stării de ali
nare a solului. în partea de sud și 
est a țării, unde stratul de zăpadă a 
fost practic absent și precipitațiile 
au fost extrem de reduse (10—14 
litri pe metrul pătrat) în interva
lul 1 ianuarie — 15 martie, față de 
90—110 litri pe metrul pătrat (cit re
prezintă valorile normale), rezerva 
de apă a solului, accesibilă plante
lor pe adîncimea de 100 cm, se si
tuează sub liipitele obișnuite pentru 
această perioadă. Astfel, in Dobro- 
gea, cea mai mare parte a Moldovei 
și Cîmpiei Române, precum și în 
unele zone din partea centrală a 
Transilvaniei, deficitul de apă pe 
adîncimea de un metru este cuprins 
între 600 și 1 200 metri cubi la hec
tar. în cadrul acestor zone, cele mai 
accentuate deficite (800—1 200 metri 
cubi la hectar) se semnalează în 
Dobrogea, estul Bărăganului, podi
șurile Covurluiului șl Bîrladului. 
cîmpia Burnasului și Caracalului.

Deficitul de apă se constată în
deosebi in straturile mai profunde 
ale solului (40—100 cm), stratul ara
bil fiind momentan bine aprovizio
nat cu apă. Pe acest fond general 

, apăr diferențieri determinate de 
orografia terenului (crovuri, depre
siuni), de proprietățile fizice ale so
lului (nisipoase, argiloase etc.) și de

nivelul apel freatice. Pe terenurile 
amenajate pentru irigare apar di
ferențieri de rezervă de apă și în 
funcție de aplicarea udărilor în anul 
precedent

în partea de vest a țării (Banat, 
Crișana, Maramureș), unde în ace
lași interval precipitațiile au "fost 
abundente (65—100 mm), s-au acu
mulat rezerve mai mari de apă 
(1 800—2 500 metri cubi la hectar), 
semnalîndu-se frecvent fenomenul 
de exces de apă în sol și stagnări 
de apă la suprafața acestuia. Cele 
mai mari suprafețe cu exces de apă 
și băltiri se află în centrul și sudul 
Banatului, Cimpia Someșului și în 
depresiunile din Cîmpia Crișurilor.

Date și recomandări formulate de specialiști 
din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 

Academia de științe agricole și silvice 
și Institutul de meteorologie și hidrologie

în aceste condiții, este necesar să 
se adopte și să se diferențieze teh
nologiile, potrivit specificului fiecă
rei zone, microzone, și să se folo
sească agregate potrivite condițiilor 
fiecărei parcele. Astfel, pe terenu
rile cu arături de toamnă, executate 
la timp și de bună calitate, trebuie 
folosit combinatorul și numai în caz 
că pămîntul este mal tasat se va re
curge la cultivatorul urmat de gra
pă. Folosirea grapei cu discuri va fi 
limitată numai pe terenurile puter
nic tasate. în nici un caz nu se vor 
face lucrări de întoarcere a solului, 
care, în această primăvară, duc la 
pierderi mari de apă.

Terenurile care au fost arate toam
na târziu, cu denivelări mari, tre
buie discuite cît mai timpuriu șl 
energic, în agregat cu grapa, astfel 
ca printr-o singură trecere să se 
facă lucrarea de mărunțire, așezare 
și uniformizare necesară lnsămînță- 
rilor.

Toate lucrările solului trebuie sub
ordonate principiului de a fi execu
tate cu minimum de tasare (redu
cerea numărului de treceri cu trac
torul) și cu reducerea la minimum 
a pierderilor de apă. Sînt obligații 
permanente ale specialiștilor, care 
trebuie respectate, cu toată fermita
tea, in această primăvară.

Cit privește culturile din epoca I, 
însămințarea trebuie făcută cit mai

timpuriu, asigurindu-se îngroparea 
seminței in mod obligatoriu in stra
tul cu umiditate pentru a se obține 
o răsărire cit mai activă și respec- 
tindu-se adincimea de încorporare 
prevăzută in tehnologii.

Pentru culturile din epoca a Il-a 
este obligatoriu să se urmărească 
evoluția umidității in stratul de pină 
Ia 10 cm pentru a se mări la ne
voie adincimea de semănat, în ve
derea asigurării îngropării seminței 
in stratul umed.

Sînt măsuri hotărîtoare pentru ob
ținerea densității prevăzute și, de 
aceea, ele trebuie aplicate cu toată 
strictețea.

De la rezerva actuală de apă tre
buie să se por
nească și in sta
bilirea densității, 
în cadrul limite
lor fixate prin 
normativele teh
nologice aprobate 
prin lege. Tot 
pentru stabilirea 
densității — în 
cadrul limitelor 

prevăzute in normative — trebuie 
avut in vedere și nivelul de asigurare 
cu hrană (rezerva solului și fertili
zarea adăugată), pentru a avea aco
perite nevoile fiecărei culturi, la ni
velul indicat prin planurile unită
ților, știut fiind că orice cultură își 
hrănește mai întii dezvoltarea tulpi
nii și apoi partea de rod.

în condițiile acestui an. sistemele 
de irigații trebuie puse in stare de 
funcționare mai din timp, astfel ca 
udările la culturile semănate în 
toamnă și chiar la cele de primăva
ră să poată începe mai devreme, in 
raport cu evoluția vegetației și a de
ficitului de apă din sol, in stratul 
explorat de sistemul radicular.

în zonele din vestul țării, pe te
renurile cu exces de umiditate vor 
continua acțiunile de eliminare a 
excesului de apă și se vor aplica 
mai departe doze de azot, care să 
completeze pierderile care au avut 
loc prin levigare și să asigure con
diții normale de vegetație.

Culturile de toamnă, In zonele 
unde nu a căzut zăpadă în cursul 
Iernii, vor intra în vegetație mai 
rapid în această primăvară și, ca ur
mare, trebuie fertilizate cît mai re
pede, chiar și cu cantități mai re
duse de azot, date fiind spălările mai 
reduse ce au avut loc în această iar
nă șl început de primăvară. De ase
menea. trebuie pregătită erbicidarea
mai timpurie a culturilor de toamnă 
în acest an, spre a împiedica dez
voltarea buruienilor. Cît privește 
suprafețele cu culturi de toamnă se
mănate mal In față sau în arătură 
proaspătă și care pot fi descălțate, 
acestea trebuie tăvălugite pentru a 
se evita orice pierderi. în general, 
culturile de toamnă nu trebuie gră- 
pate decît dacă suprafața solului a 
fost bătută și are tendința de a face 
crustă ; în aceste situații se folosesc 
grape stelate sau grape ușoare, pen
tru ca plantele să nu fie smulse.

în concluzie, in aplicarea tehnolo
giilor in această primăvară. este in
dicat să se țină seama de faptul că 
intervalul favorabil de lucru este 
mai scurt decît cel obișnuit și con
dițiile climatice sint mai secetoase. 
Dealtfel, acesta trebuie să reprezin
te un criteriu de bază în stabilirea 
soluțiilor de executare a tuturor lu
crărilor agricole, pentru a se realiza 
producțiile prevăzute în acest an.

-------------------------- REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE----------------------------
Drumul larg și sigur al creșterii eficienței economice:

ÎNNOIREA si modernizarea producției
De un sfert de veac, „Acumulato

rul" produce bateriile pe care le 
știm ; baterii pentru autoturisme de 
tot felul, baterii pentru tracțiune ie- 
roviară ș.a. Pe scurt, toată gama 
de... cutii buclucașe care condițio
nează bunul mers al mijloacelor de 
transport pe drumurile țării.

Acumulatoriștii spun că. Ia fel ca 
și inima, bateria trebuie menajată, 
întreținută, că viața ei se poate pre
lungi, cu puțină pricepere. Dar dacă 
priceperea lipsește, ce soluție ne mai 
rămine ?

— O baterie pentru... nepricepuți, 
o baterie care să nu aibă nevoie de 
nici un fel de întreținere. Odată 
montată pe mașină, nu-i mai pui 
lichid, nu-i mal schimbi și nu-i mai 
faci nimic. O exploatezi, pur și 
simplu.

Este soluția pe care ne-o propune 
inginerul Aristide Caranda, directo
rul întreprinderii „Acumulatorul". 
Dar soluția propusă de el ține, deo
camdată, de perspectivă. Mai palpa
bilă, mal aproape de noi rămine 
bateria cu întreținere redusă, care 
reprezintă și ea un progres însem
nat, în raport cu bateria cu Întreți
nere normală. Tovarășul Aristide 
Caranda ne asigură că bateria „cu 
întreținere redusă" se află deja in 
stadiul de finalizare și in cursul se
mestrului II al acestui an o vom 
vedea ieșind de pe banda de mon
taj.

Un calcul sumar ne demonstrează 
că noul tip de baterie prezintă, pe 
lingă avantajul mai sus enunțat, o... 
speranță de viață cu 20-30 la sută 
superioară, comparativ cu bateria 
clasică.

Am poposit In întreprinderea 
bucureșteană aduși de zvonul că 
producția și tehnologiile acestei 
întreprinderi parcurg, în această 
etapă, o perioadă de autentic 
salt calitativ, posibil de comparat 
doar cu cel pe care. în urmă cu 25 
de ani, l-a reprezentat trecerea de 

la bateriile cu carcasă de lemn la 
bateriile actuale, cu carcasă de ebo
nită, cu tot evantaiul de schimbări 
tehnologice pe care le-a presupus 
aceasta.

— Este un lucru chiar atât de În
semnat, tovarășe director, ceea ce 
am numi noi, această baterie mai 
puțin capricioasă ?

— Dar nu numai în această bate
rie constă— saltul, schimbarea con
structivă care ne preocupă de 
doi ani încoace. Vă las plă
cerea să descoperițî dumneavoastră.

LA ÎNTREPRINDEREA 
„ACIJMDIATORCL“-BUCUREȘTI

împreună cu secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii, tova
rășul Florea Volintiru, am trecut, a- 
proape metodic, pe fluxul de pro
ducție, dintr-un atelier în altui, din
tr-o secție în alta. „Discreția" direc
torului avusese darul să ne incite. 
„Revelația" s-a produs la montaj. 
Nu fiindcă am văzut că este gata lo
tul de 1 000 de baterii, primul lot de 
baterii menit să plece in cursul a- 
cestei luni la Craiova, la „Oltcit", 
ci fiindcă am descoperit, mai întâi 
la aceste baterii, misterul pe care-1 
căutăm.

Avem In față niște bijute
rii pe care, în primul moment, ai 
senzația că se predă, în școală, me
seria de acumulatorist. Ei, da, bate
riile sint transparentex ele nu-și 
ascund elementele constitutive, ci ie 
etalează cu eleganță.

Deci saltul calitativ, ca șl acum 25 
de ani, tot de la carcasă pornește. 
Este înlocuită carcasa grea, rigidă, 
de ebonită, cu carcasa transparentă, 
de polipropilenă. Bateria devine ast
fel mai ușoară, rezistentă ia șocuri, 
pe durata exploatării, rezistentă la 

temperatură ridicată și la variații de 
temperatură, ca și la contactul cu 
produse petrochimice.

Introducerea in fabricație de serie 
a noilor tipuri de baterii reprezintă 
un pas important în promovarea 
noului, în optimizarea caracte
risticilor tehnico-funcționale ale 
produselor, și. fără îndoială, expre
sia apariției, între preocupările d-> 
bază ale muncitorului și specia
listului nostru, a preocupării 
pentru design, a împletirii esteticu
lui cu funcționalul. Iată și dimen
siunea saltului calitativ : In acest 
an ponderea produselor noi va 
ajunge Ia 30 la sută, iar la sfirșitul 
cincinalului — Ia 50 la sută.

Luna trecută s-au expediat deia 
primele 500 de astfel de baterii pen
tru autoturismele de teren ARO, aș
teptate în Canada și pe alte meri
diane ale globului ; la început 
de martie a avut loc premiera pen
tru „Oltcit", iar luna viitoare vine 
rîndul bateriilor pentru autocamioa
nele „Roman-diesel". Și tot așa, 
noua soluție constructivă va fi apli
cată tuturor tipurilor de baterii exis
tente în nomenclatorul întreprin
derii.

încă o precizare făcută de direc
torul unității : etanșarea noului tip 
de carcasă se face cu bitum, proce
deu la care se va renunța în curind, 
dat fiind că bitumul este un produs 
pe bază de petrol. Pînă la sfirșitul 
acestui trimestru se va trece la pro
cedeul de etanșare prin termo- 
sudură, ceea ce va aduce, fără îndo
ială, mari beneficii.

Era de prevăzut că înnoirea pro
ducției va presupune, in primul rind, 
înnoirea tehnologiilor. Inginerii și 
tehnicienii de la „Acumulatorul", 
muncitorii direct productivi, ca unii 
care urmează să promoveze șl 
să aplice noul la scară In
dustrială, au venit in întâmpi
narea acestui deziderat, identî- 
ficînd, din vreme, soluții teh

nologice corespunzătoare. Și este în 
această fabrică un om, un inginer — 
Nicolae Stancu — format .aici, ingi- 
ner-șef in prezent, cafe și-a sacri
ficat timpul liber și liniștea lui și 
multe din ceasurile destinate odih
nei, fiindcă are o „idee fixă" : „De 
ce să cumpăr de la american, care e 
om ca. și mine, și inginer ca și 
mine ? Mai bine să gindesc ca și a- 
mericanul, adică să gindesc cu fo
los, cu profit pentru întreprindere".

Da, cuvîntul profit, adică rentabi
litate, este admis de noul mecanism 
economico-financiar. Și este bine că 
nu numai ca noțiune, dar și ca prac
tică începe să devină uzual.

La „Acumulatorul" se poate tra
duce in : tehnologia de turnare a 
grătarelor subțiri din aliaje cu con
ținut scăzut de antimoniu (metal a- 
dus din import) ; tehnologia pentru 
îmbunătățirea masei active prin 
schimbarea procedeului clasic de 
malaxare cu malaxarea centri
fugală, care permite o omoge
nizare perfectă și rapidă a ma
sei active ; înlocuirea, in 9copul 
îmbunătățirii tehnologiei de montaj, 
a mașinilor clasice cu mașini noi, 
realizate prin autoutilare, care nu-și 
mai găsesc corespondentul in siste
mul tehnologiei clasice. Amintim, 
alături de numele inginerului 
Stancu, pe cel al mecanicului-șef, 
inginerul Cornel Marinescu, și al 
muncitorilor Anghel Drăghici și 
Gheorghe Lascu de la „autoutilare". 
Au contribuit cu idei proprii, năs
cute în procesul de producție, mai
strul Vasile Dumitru, maistrul Mihai 
Călin, muncitorii Adrian Pănuță, 
Anghel Vasile, Florea Pîrșoiu.

Iată de ce a fost posibil. în ciuda 
greutăților pe care un atare salt le 
implică, realizarea, pe primele două 
luni ale anului, a unei producții nete 
suplimentare de peste un milion de 
lei și depășirea producției fizice pc 
sortimente cu : 12 000 de baterii tip 
4 PAS 245, 6 000 de baterii auto,
dintre care 4 000 de tipul 12—70 
Bl. Și iată de ce harnicul colectiv a 
subscris insuflețitoarei chemări ta 
Întrecere, angajîndu-se să realizeze 
suplimentar, pînă la sfirșitul anului, 
un mare număr de baterii, atît de 
necesare și de utile economiei na
ționale.

Anlca FLORESCU

ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
(Urmare din pag. I)
mai des in ultimul timp, că mecani
zarea intensivă la deschideri, pregă
tiri, înaintare are un rol primordial 
in obținerea unor rezultate bune.

— Așa este. Sigur că nu peste tot 
în acest moment se poate vorbi de o 
mecanizare intensivă. Dar unde s-a 
putut face, am făcut-o. Spuneați de 
Filipeștii de Pădure. Aici există în 
dotare 6 combine de înaintare. Și este 
prevăzut să se realizeze un volum de 
lucrări miniere de pregătire în jur de 
48 la sută. Vrem să obținem, la 
Filipeștii de Pădure — și nu numai 
aici — indici de utilizare a tuturor 
utilajelor și agregatelor noastre mai 
mari decît în anul trecut. Datele pe 
care le avem pe două luni ne indică 
acest lucru. Totuși, față de ce ne-am 
planificat noi, indicii de utilizare 
intensivi și extensivi realizați sînt 
mai mici.

— Care sint, de fapt, piedicile in ca
lea maximului randament in folosirea 
utilajelor miniere in exploatare ?

— Mai sînt locuri unde combina sau 
agregatul se opresc din pricina ne
priceperii, a neatenției in manipulare 
sau din alte motive. Spuneam că zi de 
zi, anevoios, dar perseverent, urcăm 
pe scara perfecționării muncii noastre. 
Dar trebuie să spun că unele neajun
suri vin și din afară. Contractele în
cheiate cu unități constructoare de 
utilaj minier nu sînt întotdeauna ono
rate la timp. Ne lipsesc unele piese 
de schimb și subansamble. Mai mult 
decit atit, anumite utilaje au defec
țiuni de fabricație, se opresc pentru 
că rodajele și controalele finale n-au 
fost făcute cu înaltă exigență.

— Ce unități furnizoare vă creează 
greutăți ?

— Ce-i drept, în relațiile cu furni
zorii se înregistrează un salt calitativ 
față de anii trecuți. Dar noi avem 
discuții — uneori aprinse — cu „Unio" 
Satu Mare, care ne livrează benzi 
transportoare cu racleți și trolii, cu 
fabrica din Vaslui, care produce ven
tilatoare de mină, cu „Aversa" din 
București, furnizoare de pompe, cu 
întreprinderea de utilaj minier Fi

lipeștii de Pădure, fabricantă a com
binelor de înaintare.

— Dar aveți chiar la Ploiești cen
trala industrială de utilaj petrolier și 
minier. De ce nu vă folosiți de aceas
tă vecinătate pentru rezolvări mai 
operative ?

— Avem, intr-adevăr, centrala la 
Ploiești. Dar am să spun cu amără
ciune : aici se fac destule analize, se 
fac și. planuri și promisiuni. Totuși, 
uneori, lucrurile se îndreaptă greu. 
Pentru noi, o zi dacă ne stă un agre
gat înseamnă un minus de cărbune 
dat țării. Aș face un apel călduros, 
și pe această cale, la conducerile uni
tăților vizate și nevizate să-și îmbu
nătățească activitatea, să-și onoreze 
riguros obligațiile.

— Cunosc din investigațiile între
prinse la cîteva mine că C.F.R.-ul este 
și el vizat intre unitățile cu care se 
colaborează cu dificultate...

— Ați atins un punct nevralgic. 
Am avut momente cînd pur și sim
plu nu se putea scoate cărbunele din 
subteran din cauza lipsei vagoanelor. 
Toate spațiile erau supraaglomerate 
cu cărbune. Acum situația este ceva 
mai bună. Numai cu Regionala 
C.F.R. Brașov nu ne înțelegem. De la 
întreprinderea noastră din Căpeni 
primim zilnic semnale că lipsesc va
goanele necesare. Trimitem și noi te
lexuri după telexuri. Cam de
geaba 1

— Am consemnat cele spuse de dv. 
Să sperăm că semnalul nostru va avea 
efectul scontat. Vă propunem să ne 
oprim și la o altă problemă : anga
jamentul combinatului pe anul 1982 
este de a livra peste plan 90 000 tone 
cărbune net. Mai mult de jumătate 
din această cantitate ați și obținut-o. 
Deci, se pare cd s-ar putea majora 
angajamentul inițial !

— Ministerul nostru de resort ține 
să realizăm în plus în acest an circa 
235 000 tone cărbune. Vom putea 
ajunge la finele anului la această 
cantitate suplimentară? Pentru a- 
ceasta este necesară, intîl de toate, o 
mobilizare mult mai mare a colecti
velor noastre. Este nevoie însă și de 
sprijinul ministerului, căruia i-am 
înaintat propuneri pentru reașezarea 
programului de asigurare cu utilaje 

și agregate, materiale ș.a. Desigur, 
nu va fi ușor. Nu înfrumusețăm si
tuația, nu trecem ușor peste neajun
suri. La ora actuală se dă bătălia 
pentru rezolvarea uneia dintre cele 
mai grele probleme : asigurarea for
ței de muncă. Este știut, vine primă
vara cu muncile agricole, apoi vara 
cu concedii de odihnă, cu oameni 
plecați să-și satisfacă stagiul militar 
și altele. Munca de miner este aspră, 
dar plină de satisfacții, și materiale 
și morale. Apreciem acțiunea între
prinsă la Filipeștii de Pădure, la 
Cimpulung, in alte exploatări pentru 
atragerea tineretului spre minerit, 
în cadrul minelor sint organi
zate cursuri de pregătire profe
sională în meseria de lăcătuș, 
electrician, de miner. La Fi
lipeștii de Pădure, bunăoară. în pri
mele două trimestre ale acestui an 
117 tineri vor absolvi cursuri de ca
lificare. Este bine cunoscută și apli
cată peste tot acțiunea generoasă : 
„Prietenul noului angajat". împrospă
tarea colectivelor noastre se impune 
ca o necesitate de prim ordin. De 
aceea, aș face un apel la consiliile 
populare, la organizațiile U.T.C., la 
părinți, la cadrele didactice să-i în
demne pe băieți să îmbrățișeze 
bărbăteasca, aspra, dar nobila mese
rie de miner. Aici se pot realiza ca 
oameni. Pot să-și întemeieze familii 
cu bunăstare. Căci nu trebuie trecut 
cu vederea faptul că veniturile lu
nare ale unui miner harnic se ridică 
la 5 000—6 000 lei. De asemenea. în 
toate minele noastre există cantine- 
restaurant in care se asigură o masă 
corespunzătoare, cămine, minerilor 
11 se repartizează locuințe. avem 
creșe și grădinițe pentru copii.

Un lucru vă rog să-l rețineți : mi
nerii din cadrul combinatului nostru, 
în frunte cu comuniștii, sînt ferm ho- 
tărîți să acționeze cu toate forțele, 
făcîndu-și fiecare datoria la locul 
său de muncă, în ordine și disciplină, 
pentru a scoate din adincuri cantități 
tot mai mari de cărbune, atît de he- 
cesar economiei naționale. Pînă la 
sfirșitul acestui prim trimestru al 
anului vom realiza o producție su
plimentară de 55 000 tone cărbune.
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--------------—--------100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI NICOLAE TITULESCU ---------------------------

Un ilustru diplomat și om politic, devotat intereselor țării, cauzei păcii
„Țin să se știe că dacă am fost In 

trecut in orice clipă in serviciul na
țiunii mele, mă consider șl azi tot in 
serviciul ei și datoria de a lucra pen
tru binele ei și apărarea ei de rele nu 
va înceta decit odată cu viața mea“. 
Puține ar putea fi formulele care să re
dea mai deplin și mai exact. decit aces
te cuvinte ale lui Nicolae Titulescu, 
rostite spre amurgul vieții sale, sensul 
înalt pe care l-a dat intregii lui exis
tențe, modul in care a înțeles să-și va
lorifice inteligenta sclipitoare, geniul 
oratoric și uriașa putere de muncă 
marele om politic și diplomat, de la 
nașterea căruia se împlinește acum un 
veac.

Clipi de clipă, In (ară sau In afara 
ei, universitarul de larg prestigiu (a. 
fost numit profesor universitar cind 
împlinise abia 22 de ani), juristul de 
mare suprafață și profunzime, oratorul 
fără egal, diplomatul de talie mondială 
nu s-a izolat nici un moment de fră
mântările neamului său, ci le-a trăit cu 
intensitate. Firește, condițiile vremii In 
care a trăit, clasa socială din rindurile 
căreia s-a ridicat, grupările politice In 
cadrul cărora s-a format și-au pus 
amprenta asupra gindirii și activității 
lui Nicolae Titulescu, imprimând unora 
dintre concepțiile sale politice, juridice 
și filozofice o seamă de limite Dar, 
reflectînd îndelung asupra problemelor 
țării, căutlndu-le soluții — nu o dată 
rezolvările preconizate de el s-au im
pus prin caracterul lor progresist, prin 
înțelegerea comandamentelor vremii. 
In 1907 a dezvăluit „absurdul re
partiției proprietății noastre funcia
re", subliniind nevoia acută a îm
bunătățirii stării sătenilor; in 1914 

, de la tribuna parlamentului a afir

mat că exista și se lărgea mereu 
„un goi profund intre clasele conducă
toare și masele conduse", cerind modi
ficarea Constituției ce excludea masele 
de la viața politică ; in perioada neu
tralității României (1914—1916), dis
cursurile lui, prilejuite de manifestări 
politice ale vremii, au fost tot atitea 
strălucite pledoarii pentru înfăptuirea 
unității naționale, pentru ca sd se in- 
lăture hotarele nedrepte care despăr
țeau pe români de români, „acele tă
ieturi adinei și dureroase in corpul viu 
al națiunii", cum le numea el; la 
începutul anilor '30, in calitate de prim 
delegat al României la conferința păcii 
de la Paris, a purtat o mare și stărui
toare luptă pentru ca in tratatele in
ternaționale să se inscrie ceea ce româ
nii înșiși implinișeră pnn lupta lor : 
reîntregirea neamului ; in 1921 a 
elaborat, pe cind era pentru a doua 
oară ministru de finanțe, o cutezătoare 
lege de reformă financiară, lege ce 
ocrotea intr-o măsură sporită veniturile 
mici sau obținute prin muncă și pe care 
a promulgat-o gindind, cum spunea el 
însuși, „la cei mulți și lipsiți de mij
loace".

In noile misiuni pe care 1 le-a in- 
cr&dințat țara (ambasador la Londra in
tre 1922—1932, ministru de externe in 
1927—1928 și 1932—1936, reprezentant al 
României la Societatea Națiunilor), a 
continuat lupta politică pentru apărarea 
independenței și integrității Româ
niei, pentru ca țara sa să fie 
pusă la adăpostul primejdiilor crea
te de cei ce nu se împăcau cu noua 
configurație politică a Europei. Cu ex
cepționala sa putere de intuiție, a în
țeles că aceste deziderate fundamentale 
ale poporului român se puteau realiza

numai prin așezarea relațiilor interna
ționale pe temelia principiilor egalită
ții intre state, colaborării in folosul re
ciproc, al bunei vecinătăți, prin insti
tuirea unui sistem de securitate colec
tivă, care, făcind imposibilă agresiu
nea, să asigure rezolvarea diferendelor 
și conflictelor pe calea tratativelor, a 
soluțiilor politice, o negocierilor.

Un merit esențial i-a revenit lui 
Nicolae Titulescu in restabilirea, în 
anul 1934, a relațiilor diplomatice cu 
Uniunea Sovietică, act pe care el în
suși iî socotea ca unul dintre cele mai 
importante ale întregii sale cariere po
litice și pe care l-au salutat cu însu
flețire largi forțe politice din țară, în 
frunte cu Partidul Comunist Român. 
N-a socotit nici un efort prea mare 
pentru întărirea Micii Înțelegeri și, mai 
apoi, a Înțelegerii Balcanice, al cărei 
ctitor a fost, subliniind caracterul lor 
eminamente defensiv.

A fost vreme de mai multe decenii, 
cum spunea, un soldat al țării sale în 
tranșeele păcii. Pentru că a înțeles ca 
nimeni altul că numai pacea, pacea 
prelungită, este aceea care îngăduie po
porului român, tuturor popoarelor lu
mii sd-și pună in valoare geniul națio
nal, să avanseze mai rapid pe calea 
propășirii, a prosperității. Și, deopotri
vă, a înțeles că pacea nu se procla
mă doar, ci se cucerește, se organi
zează. In bătălia pentru pace, spunea 
el, sint tranșee, ca și in război. De aici, 
sprijinul său neprecupețit la Inițiativele 
internaționale pentru definirea agre
siunii. eforturile depuse pentru reușita 
unor conferințe internaționale consa
crate dezarmării, strădaniile pentru 
sporirea rolului Societății Națiunilor în

apărarea dreptului popoarelor la pace. 
Cu deosebire după instaurarea hitleris- 
mului la putere in Germania, omul po
litic clarvăzător a avertizat mereu că 
hitlerismul înseamnă revizuire, iar re
vizuirea înseamnă război ; a fost cel 
mai intransigent in organizarea unei 
riposte colective agresiunii statelor fas
ciste, iar lupta popoarelor căzute victi
ma fascismului s-a bucurat, nu numai 
de calda sa simpatie, ci și de ajutorul 
său concret. Toate acestea i-au 
adus binemeritata stimă și prețuire a 
popoarelor, a forțelor progresiste de 
pretutindeni, după cum i-au creat ne
numărate potrivnicii in rindul cercuri
lor reacționare interne („Garda de 
Fier" îl trecuse in capul „listelor sale 
negre"), ai puterilor fasciste și revizio
niste care vedeau in el un serios obsta
col in realizarea planurilor lor. Coali
zate, asemenea forțe au reușit, la sfir- 
șitul lunii august 1936, să-l înlăture de 
la conducerea diplomației românești

Timpul a confirmat multe dintre 
ideile și faptele lui Nicolae Titulescu ; 
iar pentru că și astăzi popoarele sint 
dornice să toarne ele însele tiparele 
propriei lor vieți naționale, pentru că 
și astăzi soluția la marile probleme ale 
omenirii stă în colaborarea și efortul 
colectiv al popoarelor, pentru că astăzi 
mai mult ca oricînd pacea este singura 
alternativă rezonabilă, războiul însem- 
nind o primejdie de moarte pentru 
planeta noastră, pentru insăși existența 
omenirii — ii putem socoti pe Nicolae 
Titulescu printre contemporanii noștri. 
Căci, așa cum spunea chiar el, „aceia 
care mor pentru o idee sint eroi al 
căror testament consistă in simplul cu- 
vint : continuați".

Silvia ACHIM

PATRIOTISMUL
(Urmare din pag. I)

Nicolaa Titulescu făcind declarații presei (februarie 1933)

Idei majore
INDEPENDENȚA. „Niciodată nu vom 

renunța la cea mal mică părticică din 
dreptul pe core l-am dobindit de pe urmo 
suferințelor care au reprezentat pentru 
noi marele război. Și niciodată nu vom 
accepta ca cineva să dispună de soorto 
noastră in afară de noi înșine sau să ne 
Impună hotărirl Io core noi nu om fi con
simțit".

(Discurs *n ședința Consiliului So
cietății Națiunilor, 26 iunie 1936)

..Nu dau dreptul nimănui din afară să 
se omestece în treburile noastre lăuntrice ; 
cer dimpotrivă ca directivele politicii 
noastre interne să fie pur românești. Cu 
această concepție și In acest spirit om 
condus politica externă a țării șl afirm că 
l-am asigurat o Independență, cu privire 
la inriuririle din afară, care n-c fost ni
ciodată depășită in trecut”.

(Declarații făcute presei române, 
iulie 1936)

în opera diplomatului român
PACE. „Am considerat, ca o poruncă 

Internă românească, că unul din cele mo; 
bune mijloace de a păstra unitateo noastră 
națională este pocea... Vreau pacea. Pentru 
aceasta ne trebuiesc alianțe și amiciții cu 
toate popoarele fără deosebire. Declar că 
oricine garantează hotarele României și 
pe acelea ale oliaților noștri este aliatul 
nostru de drept. Eu nu foc o alegere în
tre gloanțele care s-ar putea îndrepta 
spre țara noastră. Eu vreou ca România 
să trăiască. Și va trăi, căci ocțiunea ei nu 
consistă in a substitui o ostilitate unei 
alte ostilități, ci in o suprapune o prie
tenie peste altă prietenie".

(Declarații făcute presei române, 
iulie 1936)

„Sinonimul păcii nu este lipsa războiu
lui. Pacea înseamnă înainte de toate o 
stare de spirit alcătuită din încredere, din 
înțelegere reciprocă și din nqdejde în 
ziua de miine. Pacea nu se proclamă. Po
cea se cucerește.

Iotă de ce lupta pentru pace are un ca
racter socru, căci ea trebuie să nimicească 
pe cei mai înverșunați dușmani ai muncii 
creatoare : îndoiala și descurajarea".

(Din articolul intitulat „Pactul în
țelegerii Balcanice")

PRIETENIE. „Vrem prietenia tuturor ma
rilor puteri (...). Sîntem gata să dăm tu
turor acestor puteri dovezile concrete ale 
sincerei noastre dorințe de a trăi cu ele 
in pace și prietenie.

Dar tn schimb nu vom renunța nicio
dată in favoarea nlciuneio și nici chior in 
favoarea tuturor marilor puteri împreună, 
Io principiul egalității statelor, adică la 
dreptul suveran de o dispune fiecare de 
soarta noastră și de a nu primi niciodată 
o hotărire care să ne privească Io core 
noi nu am fi consimțit".

(Discurs rostit la Conferința presei 
Înțelegerii Balcanice, București,

11 mai 1936)

Politica externă a României socialiste - expresie a aspirațiilor permanente
ale poporului de libertate și independență națională, de pace și progres în lume

Marcăm aniversarea a 100 de ani de la naș
terea marelui patriot și diplomat român 
Nicolae Titulescu, in condițiile unei prezențe 
vii a României socialiste pe arena mondială, 
ale activității ei prodigioase in slujba păcii, 
independentei naționale și colaborării intre 
popoare.

Firește, politica externă a României de azi 
este o politică nouă, calitativ superioară față 
de cea din perioada antebelică. Trăsăturile ei 
caracteristice decurg din faptul că este poli
tica unui stat socialist, prin insăși esența sa 
organic legat de cauza păcii, prieteniei și cola
borării intre popoare. Un șir de atribute re
zultă din faptul că este raportată la cerințele 
unei epoci noi, de uriașe transformări social- 
politice. Politica externă a României de azi 
poartă, în toate componentele ei, amprenta 
gindirii și acțiunii secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Capaci
tatea sa remarcabilă de a analiza în profun
zime evenimentele și procesele vieții interna
ționale, de a intui și preconiza in marile pro
bleme ale lumii de azi soluții judicioase, ori
ginale, de largă audiență, in consens cu cerin
țele vremii, fermitatea și abnegația manifes
tate in slujirea idealurilor înaintate ale po

poarelor au conferit politicii externe a 
României anvergură și prestigiu mondial, 
i-au adus președintelui țării o largă și una
nimă recunoaștere și prețuire, ea proeminentă 
personalitate a contemporaneității, ca mili
tant strălucit pentru pacea și progresul 
umanității.

Politiea externă a României socialiste, ela
borată și înfăptuită de partid, de secretarul 
său general, răspunde in cel mai inalt grad 
aspirațiilor și intereselor permanente ale po
porului român, identice in substanța lor cu 
ale tuturor popoarelor lumii. Pacea, indepen
dența și unitatea națională, libertatea, inte
gritatea. teritorială, securitatea, prietenia cu 
vecinii și colaborarea internațională sint op
țiuni fundamentale pentru existența oricărui 
popor, și tocmai de aceea pentru ele au mi
litat și in trecut mișcarea muncitorească, so
cialiștii și comuniștii din România, precum 
și diferiți oameni politici pătrunși de senti
mentul patriotismului fierbinte și ai răspun
derii pentru destinele umanității — intre a- 
ceștia ocupind un loc însemnat ilustrul diplo
mat Nicolae Titulescu. în mod firese, un șir 
de idei, gindite, enunțate și promovate de a- 
cest mare om politic, idei născute din genera

lizarea unei experiențe istorice multiseculare, 
din cunoașterea aprofundată a realităților po- 
litico-sociale, au și azi semnificative rezonan
țe in actualitate. Și este un temei de legitimă 
satisfacție să constatăm ca asemenea idei, pe 
atunci cantonate in limitele orinduirii respec
tive, infruntind opreliștile create de politica 
nu o dată obtuză a partidelor burgheze, reac
ționare, sint acum dezvoltate amplu, in mod 
științific, creator, inscriindu-se in palmaresul 
politicii externe a României socialiste, avind 
o fertilă și liberă cale de afirmare și dezvol
tare. Astfel, ceea ce ieri erau doar intenții, 
rod al gindirii unor personalități progresiste, 
azi reprezintă o politică oficială de stat ; 
unele deziderate de ieri au devenit in pre
zent realități concrete, majore. Și. fără în
doială, suprema cinstire pe care o putem da 
ideilor democratice. progresiste, afirmate 
și cultivate de înaintași, inclusiv de asemenea 
personalități ca Titulesci^ rezidă in a milita 
cu neslăbită stăruință pentru înfăptuirea li
niilor directoare ale politicii externe a Româ
niei socialiste. Politică ale cărei noi șl efici
ente orientări le punem in atenție, in parte, 
ca un omagiu adus înaintașilor In grupajul 
de fată.

• La reuniunea general-europeană, Începută In 1980, România a 
depus intense eforturi pentru ca această reuniune să se Încheie cu re
zultate pozitive, să se convoace conferința pentru dezarmare și încre
dere în Europa, să se asigure continuitatea procesului inaugurat la 
Helsinki.

• tn nenumărate documente de partid și de stat, tn cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se susține propunerea transformării 
Balcanilor tntr-o zonă de colaborare și bună vecinătate, fără arme 
nucleare.

COLABORARE ACTIVĂ CU TOATE STATELE LUMII

Cu toate eforturile depuse de N. Titulescu, de a da impuls 
dezvoltării legăturilor internaționale ale României, la sfirșitul 
perioadei interbelice țara noastră nu avea relații oficiale decit 
cu circa 37 de state.

In prezent, ca urmore a promovării consecvente o unei politici de 
largă deschidere. România socialistă întreține :

- Relații diplomatice cu 137 state ; relații economice cu 143 
state ; relații culturale cu peste 140 state.

Intensa activitate de contacte pentru promovarea destinderii, secu
rității și colaborării internaționale și-a găsit o expresie in :

- Vizitele oficiale intreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu 
peste hotare s 92 in țări socialiste, in curs de dezvoltare și capitaliste ;

- Vizite oficiale la nivel de șefi de state și guverne care au avut 
loc in România : 99.

Cu prilejul intîlnirilor la nivel înalt ou fost semnate :
20 tratate de prietenie și cooperare ; 37 declarații solemne co

mune ; 45 declarații comune.
• în cadrul politicii sale externe. România socialistă acordă o 

atenție deosebită și adincește continuu legăturile de prietenie și cola
borare cu TOATE ȚARILF SOCIALISTE și în primul rînd cu cele 
vecine : țara noastră are Tratate de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală cu U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și R. D. Germană. Au fost, de asemenea, încheiate Tra
tate de prietenie și colaborare cu R.P.D. Coreeană și Kampuchia De
mocratică. România este membră, de la înființare, a Organizației Tra
tatului de la Varșovia, precum și a C.A.E.R. Țărilor socialiste le re
vine ponderea cea mai mare in ansamblul relațiilor economice ale 
României — peste 40 la sută. U.R.S.S. se situează pe primul loc prin
tre partenerii României in domeniul schimburilor «’ economice și 
culturale.• Numărul ȚARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE cu care Româ
nia are în prezent relații diplomatice și economice se ridică la circa 
100, ponderea acestor țări în totalul schimburilor economice fiind de 
circa 22 la sută.

• În ansamblul schimburilor comerciale ale României, partea ce 
revine ȚARILOR CAPITALISTE AVANSATE se ridică la 31,8 la sută.

La temelia conlucrării cu toate statele, România situează consec
vent principiile noi de relații interstatale — principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității in drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, nerecurgeril la forță și la ame

nințarea cu forța ; militlnd pentru generalizarea acestor principii tn 
viața internațională. România le-a înscris in peste 100 de tratate și 
declarații comune cu state de pe toate continentele.

PACEA - ȚELUL SUPREM
Pacea a fost dintotdeauna apreciată de poporul nostru ca 

bunul cel mai de preț — și tocmai de aceea exponenții săi cei 
mai de seamă, între care și Nicolae Titulescu, au militat activ 
pentru asigurarea unei păci reale. România socialistă, pre
ședintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ținind seama de tați 
factorii care fac ca în prezent pacea, independența și securita
tea popoarelor să fie grav periclitate, consideră că nu există 
problemă mai importantă decit aceea a apărării păcii.

• Republica Socialistă România promovează consecvent o politică 
Internațională nouă, urmărind țelurile destinderii, securității, inde
pendenței naționale, colaborării și păcii intre popoare.

• Numeroase acțiuni și propuneri prezentate de țara noastră, In
clusiv la O.N.U., vizează lichidarea focarelor de încordare, abolirea 
forței în relațiile internaționale și soluționarea diferendelor dintre 
state exclusiv pe căi politice, prin tratative.

• Istorica inițiativă a tovarășului Nicolae 
CeaUSeSCU toalnna ftnului trecut a constituit o vibrantă che
mare la unire și acțiune pentru salvgardarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor, făurirea unei Europe și a unei lumi fără arme nucleare.

EFORTURI STĂRUITOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA

SECURITĂȚII IN BALCANI, IN EUROPA 

Șl IN LUME

DEZARMAREA - SARCINA PRIMORDIALA

A EPOCII NOASTRE
Dezarmarea — deziderat vital, inscris permanent pe steagul 

de luptă al clasei muncitoare, al forțelor înaintate din țara 
noastră — susținut la timpul său de Titulescu in cadtul Con
ferinței dezarmării din 1932—1934, constituie unul din obiecti
vele primordiale aie politicii externe a României socialiste. Din 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost prezentate la 
O.N.U. și in organismele de negociere inițiative și propuneri 
concrete, un amplu și cuprinzător PROGRAM DE ACȚIUNE 
PENTRU DEZARMARE, care prevede in esență :

♦ Înghețarea și reducerea cheltuielilor militare si a efectivelor 
armate și armamentelor; O renunțarea la hotârirea privind amplasarea 
și dezvoltarea de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa ; 
• interzicerea armelor nucleare și a oricăror alte arme de extermi
nare in masă ; • retragerea trupelor străine în limitele frontierelor 
naționale, desființarea bazelor militare, restringerea continuă a activi
tății blocurilor militare in vederea desființării ior; O Încheierea unui 
tratat de dezarmare generală, sub un control adecvat.

IN SCOPUL CREȘTERII ROLULUI O.N.U.

IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Pornind de la considerentul că pacea trebuie organizată, 
Titulescu a atribuit un rol important Societății Națiunilor. In 
perioada postbelică, cind a luat ființă Organizația Națiunilor 
Unite, ca forumul mondial cel mai larg și mai adecvat de pro
movare și apărare a intereselor de pace și progres ale tutdfor 
popoarelor, România desfășoară in cadrul ei o intensă activi
tate pentru ca aceasta să corespundă țelurilor pentru care a fost 
creată.

• Din inițiativa României au fost tnscrise pe ordinea de zi a 
O.N.U. puncte de o deosebită importanță, cum sînt cele privind regle
mentarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state; dezvoltarea 
și Întărirea bunei vecinătăți, rolul științei și tehnologiei moderne in 
procesul dezvoltării ; promovarea in rindurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare și. in legătură 
cu aceasta, proclamarea anului 1985 drept An internațional al tinere
tului. • Totodată, România a devenit coautoare a zeci de rezoluții 
inițiate de alte țări, în probleme privind noua ordine economică mon
dială, lichidarea colonialismului și rasismului.

UN BINEMERITAT PRESTIGIU INTERNAȚIONAL
„Despre țara mea se știe prea puțin și e păcat" — spunea cu 

amărăciune Nicolae Titulescu.

înfăptuirea securității colective in Europa, preocupare care 
a deținut un loc important in activitatea diplomatică desfășu
rată de Titulescu, a devenit, in condițiile de după cel de-al 
doilea război mondial, un obiectiv major al politicii externe a 
României socialiste.

• Prin inițiativele in vederea promovării destinderii, prin propu
nerile prezentate. România, președintele Nicolae Ceaușescu au adu» 
o contribuție unanim recunoscută la pregătirea și desfășurarea cu 
succes a Conferinței general-europene de la Helsinki.

Astăzi, ca rezultat al realizărilor obținute atît in politica internă, 
cit și in activitatea desfășurată pe plan internațional, România socia
listă a devenit cunoscută și apreciată pe toate meridianele globului ; 
președintele ei se bucură de un imens prestigiu, ca proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, ca neobosit luptător pentru idea
lurile supreme ale umanității. • O vie ilustrare a interesului crescînd 
al opiniei publice față de România și președintele ei o censt'tuie 
faptul că in diferite țări din Europa, Asia, Africa, America au fost 
publicate PESTE 80 DE VOLUME in 19 LIMBI, cuprinzînd texte alese 
din scrierile tovarășului Nicolae Ceaușescu sau dedicate personalității 
sale.

Grupaj realizat de
I. FINTÎNARU

mestece in treburile noastre, clama 
el de Ia tribuna celui mai inalt for 
internațional, intrucit doresc ca ro
mânul să fie stăpin la el acasă".

După cum se cunoaște, printre per
sonalitățile marcante care au jucat 
un. rol de seamă in acțiunile pentru 
interzicerea războiului de agresiune 
pe calea dreptului internațional, fi
gurează in primele rinduri și Nico
lae Titulescu, prin activitatea fără 
răgaz depusă in cadrul Ligii Națiu
nilor și ca ministru de externe al 
României. El a militat cu vorba, cu 
scrisul și cu fapta împotriva războ
iului, adoptind o atitudine fermă față 
de politica regimurilor fasciste, care 
II pregăteau. Din nefericire, condam
narea și prohibirea prin pactul de la 
Paris (Briand-Kellogg) a războiului 
n-a avut efectele scontate pe planul 
politicii mondiale ; agresiunile Ger
maniei naziste și ale Italiei fasciste 
s-au succedat la scurte intervale, 
culminind cu declanșarea celui mai 
pustiitor război din istorie.

Prima replică dată lui Hitler, care 
acaparase puterea in ianuarie 1933, 
a fost propunerea lui Litvinov, mi
nistrul de externe al Uniunii Sovie
tice, pentru definirea agresorului.

în urma contribuției prețioase a- 
duse la definirea agresiunii de către 
Titulescu, despre care Litvinov spu
nea că „este unul dintre cei mai ta- 
țentați diplomați at Europei contem
porane", aceasta a fost denumită 
„formula Litvinov-Titulescu". Rele- 
vînd meritele Iul Titulescu in ela
borarea și semnarea Convențiilor de 
la Londra din 1933, pentru definiția 
agresorului, cunoscutul savant fran
cez Marcel Sibert aprecia că ele 
s-au datorat „in mare parte spiritu
lui de realizare al domnului Titules
cu, care a știut și de această dată să 
armonizeze arta subtilă a diploma
ției cu știința juristului".

Nimic mai adevărat, deoarece In
terzicerea războiului de agresiune, ca 
principiu nou al dreptului interna
țional, corespundea pe deplin con
vingerii sale profunde, „întemeiate 
pe constatarea că războiul nu este 
niciodată, și niciodată soluția unui 
conflict".

Respectarea normelor juridice con
stituie una din condițiile esențiale 
pentru asigurarea legalității, atît pe 
tărimul relațiilor sociale din interi
orul statului, cit și pe planul rela
țiilor internaționale. în dreptul inter
național obligația de a respecta tra
tatele stă concentrată în expresia 
„pacta sunt servanda", ce reprezintă 
forța sacră a obligației de a fi res
pectate cu rigurozitate și bună cre
dință. Această axiomă nu l-a împie
dicat pe Bismark să declare că „nu 
există o națiune mare, care să con
simtă vreodată să-și sacrifice exis
tența, din fidelitate pentru tratate, 
dacă este silită să aleagă".

In concepția Iul Titulescu, respec
tul tratatelor internaționale este si
nonim cu respectul dreptului inter
național, a cărui forță obligatorie re
zidă in consensul expres al statelor. 
Apărind intangibilitatea tratatelor, el 
apăra, in același timp, justiția inter
națională și interesele vitale aie 
României, independența și integrita
tea sa teritorială. Acțiunile agresive, 
prin care Germania încălca tratatul 
de la Versailles, au constituit un 
nou prilej pentru Titulescu de a-și 
reafirma credința sa în forța și via
bilitatea tratatelor și de a chema 
statele să respecte acordurile dintre 
ele și ordinea de drept consacrată 
de acestea.

Ilustrul diplomat a fost un adver
sar decis al izolării și închistării na
ționale, optind pentru înțelegere, 
cunoaștere reciprocă și cooperare in
tre state cu sisteme și niveluri de 
dezvoltare diferite.

Principiul coexistenței pașnice, deși 
abia zămislit, n-a scăpat preocupări
lor lui Titulescu. El are meritul de 
a fi conciliat ideologia coexistenței 
pașnice cu postulatele intereselor 
naționale ale României. „Este vorba, 
considera el, de un comandament al 
geografiei și al istoriei, de o reali
tate inexorabilă, exprimate printr-o 
politică constantă de pace și priete
nie cu toate popoarele, fără deose
bire, pentru a asigura viața și dez
voltarea țării, conform destinelor 
sale". Ne explicăm acum, de ce zia
rul parizian „Le Monde", într-un ar
ticol elogios, consacrat acum cîțiva 
ani memoriei sale, îl proclama „pro
fetul Europei și al coexistenței paș
nice".

Cit privește dezarmarea, acest de
ziderat suprem al umanității, Titu
lescu o considera ca un element con
stitutiv al securității, o operă de co
operare internațională, realizabilă 
prin respectarea egaittății in drep
turi a tuturor participanților. Printre 
componentele noțiunii de dezarmare, 
Titulescu așeza pe primul loc dezar
marea morală, realizabilă prin pro
hibirea propagandei de război (azi 
declarată crimă Împotriva păcii) și 
a celorlalte mijloace de învrăjbire 
între popoare. La Conferința pentru 
dezarmare din 1932—1934, Titulescu 
a cerut cu insistență, în numele Mi
cii înțelegeri, reducerea efectivelor 
militare.

Astfel, consecvent convingerilor 
sale, N. Titulescu și-a dăruit toate 
resursele sale spirituale șl întreg ta
lentul său propagării unei viziuni noi 
despre dreptul internațional, conside- 
rindu-1 instrumentul de asigurare a 
păcii și securității in lume, respin- 
gind, totodată, orice ar fi consacrat 
inegalitatea și subordonarea in re
lațiile internaționale.

Cinstind astăzi memoria Iul Nico
lae Titulescu, aducem, in același 
timp, un fierbinte și recunoscător 
omagiu Partidului Comunist Român, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care, prin contribuția sa excepționa
lă la elaborarea politicii externe a 
României socialiste, prin orientările 
de amplă perspectivă, întemeiate pe 
analiza științifică a realităților, a 
proceselor vieții social-politice, prin 
soluțiile constructive preconizate 
pentru marile probleme ale contem
poraneității, a știut să așeze Româ
nia printre statele care participă 
activ la promovarea unor relații noi 
tn viața internațională, corespunză
tor năzuințelor de libertate și pace 
ale popoarelor, la dezvoltarea și de
mocratizarea principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional, la 
Întărirea păcii si colaborării Intre 
popoare.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII A 60 DE ANI DE LA CREAREA U.T.C. Șl A 25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA O.A.S.C.R.

LUCRĂRILE SESIUNII OMAGIALE ADUNĂRI FESTIVE
„Concepția Partidului Comunist Român, a secretarntil său parai, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, privind roiul tineretului, al organizațiilor 
sale revoluționare in viata sncial-politică a României socialiste"

La Ministerul Apărării Naționale

în cadrul amplelor manifestări or
ganizate în țara noastră cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia au avut loc luni lucrările Sesiu
nii omagiale „Concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind rolul tineretului, al organi
zațiilor sale revoluționare in viața 
social-politică a României socialiste", 
organizată de C.C. al U.T.C.

La sesiune au participat activiști 
de partid, ai U.T.C, și A.S.C., tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
precum și veterani ai mișcării comu
niste de tineret și studenți din țara 
noastră.

In deschiderea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care a 
evocat principalele momente ale ac
tivității desfășurate de organizația 
revoluționară a tineretului din țara 
noastra in decursul celor șase decenii 
de existență, subliniind că aceasta 
face parte integrantă din mișcarea 
comunistă, muncitorească, avindu-și 
rădăcinile în trecutul frămintat al 
milenarei noastre istorii, în tradițiile 
glorioase ale luptei poporului român.

In continuare au prezentat comu
nicări tovarășii Constantin Dăscâles- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic E.ecutiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ion Ardeleanu, director adjunct 
al Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, Tudor 
Mohora, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului U.A.S.C.R., 
Andrei Neagu, președintele Co
mitetului foștilor luptători șl ve
teranilor de război împotriva fas
cismului, membru de partid cu 
stagiu din ilegalitate, Mihai Hîr- 
jău, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Viorel Vin- 
tilă, secretar al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov, Maria Matei, secretar 
al comitetului U.T.C. de la C.A.P. 
Scornicești, județul Olt, Ion Barbu, 
secretar al comitetului U.T.C. de la 
Întreprinderea „Semănătoarea" din 
București, eleva Florentina Ivănes- 
cu, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., secretar al comitetu
lui U.T.C. de la Liceul industrial 
„23 August" din București, Nicolae 
Vlad, comandantul Șantierului na
țional al tineretului din cadrul Com
binatului minier Rovinari, Iosif Var
ga, redactor-șef al ziarului „IfjU- 
munkas", Gabriela Hade, vicepreșe
dinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Iași, Ștefan 
Knuff, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., secretar al Comitetu
lui județean Sibiu al U.T.C., și Ro
zalia Pavel, secretar al comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea „Some
șul" din Cluj-Napoca.

In comunicările prezentate a fost 
relevat faptul că în cadrul strategiei 
de luptă a partidului, conducerea, 
îndrumarea, sprijinirea și orientarea 

cării de tineret in sensul formă
rii ei revoluționare, comuniste, se 
înscriu ca o permanență ce atestă 
însemnătatea majoră pe care clasa 
muncitoare, partidul ei au acordat-o 
Întotdeauna pregătirii tineretului ca

(Urmare din pag. I)
să in diferite forme de fnvățămînt. 
Cei peste 267 000 de slujitori ai șco
lii și milioanele de elevi și studenți 
beneficiază astăzi de o bază mate
rială bine dezvoltată, alcătuită din 
peste 100 000 săli de clasă și amfi
teatre, peste 15 000 laboratoare și a- 
teliere etc,

Hotăritoare pentru înfăptuirea 
menirii fqrmativ-educative a învă- 
țămîntului se dovedesc a fi perfec
ționarea conținutului de idei, inte
grarea sa cerințelor dezvoltării eco
nomice și sociale a țării. In lumina 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tezelor și aprecierilor 
din documentele de partid, au avut 
loc restructurări calitative in orga
nizarea și conținutul învățămîntului, 
in orientarea și corelarea sa cu exi
gențele practicii sociale. Invățămin- 
tul s-a integrat tot mal strîns cu 
cercetarea științifică și producția, a 
sporit considerabil contribuția sa la 
pregătirea tehnico-științiflcă a ti
nerei generații, la formarea unor 
temeinice deprinderi de muncă 
practică.

Subliniind aceste rezultate, aș in
sista asupra cîtorva aspecte ce ne 
preocupă în prezent și a căror so
luționare va spori considerabil va
loarea formativă a învățămîntului. 
Integrarea nu trebuie redusă, așa 
cum se întîmplă uneori, la deprin
derea unei meserii, ia aplicarea 
unor cunoștințe dobîndite la clasă. 
Deși implică asemenea laturi, în 
sensul ei profund aceasta trebuie să 
ofere cadrul optim ca elevul să poa
tă face o sinteză superioară a cu
noștințelor, să le structureze intr-o 
imagine coerentă, cu deschiderea 
cuvenită către problemele și cerin
țele practicii sociale. Pentru învăță- 
mint, integrarea este esențială — 
întrucît prin intermediul acesteia el 
capătă un etalon de raportare, un 
criteriu in plus de analiză și evalu
are, are posibilitatea să valorifice 
potențele formative ale muncii con
crete, ale activității practice; dar 
Integrarea nu înseamnă nicidecum 
dizolvarea activităților specific di
dactice în cele productive. Noi tre
buie să folosim instrumentele inte
grării pentru a amplifica și potența 
virtuțile clasice, aș spune, ale în
vățămîntului românesc, anume pre
ocuparea pentru dezvoltarea capa
cității de analiză și interpretare, a 
forței de sinteză, cele dinții instru
mente ale elevului în fața exploziei 
informaționale moderne. In lumina 

forță importantă a progresului ge
neral al patriei. Indrumind îndea
proape activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist, partidul a elaborat 
principiile și metodele de conducere 
a organizației revoluționare a tine
retului, ajutînd-o să-și sporească in
fluența asupra tinerei generații.

Au fost evidențiate participarea en

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții Io sesiunea
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
România, o telegramă în care se spune :

„Dînd glas sentimentelor de profundă dragoste ți 
recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimăm și cu 
acest prilej nețărmurita gratitudine pentru grija stator
nică și preocuparea generoasă, manifestate pentru for
marea comunistă și afirmarea plenarâ a tinerei genera
ții, ca demnă și devotată continuatoare a măreței opere 
de ridicare a României pe noi culmi de progres și civi
lizație socialistă și comunistă.

Evocind in cadrul sesiunii drumul glorios de muncă 
și luptă al tineretului, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru triumful înaltelor idealuri de liber
tate socială și independență națională, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor și intereselor fundamentale ale po
porului român, uteciștii, toți tinerii patriei vă sint 
profund recunoscători pentru faptul că momentele cele 
mai semnificative ale istoriei de șase decenii a Uniunii 
Tineretului Comunist - creată, condusă și îndrumată in 
permanență de Partidul Comunist Român - sint legate 
de viața și activitatea dumneavoastră, a cărui tinerețe 
revoluționară, bine cunoscută tinerei generații, o devenit 
simbolul luptei și muncii tinerilor pentru cauza partidu
lui și a poporului nostru.

Intrind încă din tinerețe in mișcarea comunistă, des- 
fășurind o neobosită ți inegalabilă activitate in fruntea 
organizației revoluționare a tineretului, infruntind cu 
dirzenie, in anii ilegalității, prigoana ți amenințările 
regimului burghez, ați purtat sus, cu abnegație ți curaj, 
flacăra luptei revoluționare impotriva asupririi, pentru 
o viață liberă ți demnă.

Exemplul dumneavoastră strălucitor de patriot înflă
cărat, revoluționar dirz, neinfricat ți clarvăzător re
prezintă chezășia eforturilor și biruințelor de cel mai 
inalt prestigiu obținute de poporul nostru pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pre
zența dumneavoastră in fruntea partidului și statului 
fiind garanția progresului și prosperității țârii, a in
dependenței și suveranității patriei socialiste, a înain
tării ei victorioase pe noi culmi de progres ți civili
zație.

Tinerele generații ale patriei noastre sint mindre că 
au privilegiul istoric de a fi participante la marile 
infâptuiri obținute de poporul nostru in etapa cea 
mai rodnică din cadrul istoriei sale contemporane inau
gurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist

tuziastă a tineretului de la orașe șt 
sate la reconstrucția țării, contribu
ția sa, cu forțe mereu sporite, la în
făptuirea amplei opere de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. In acest context, a 
fost menționată concepția profund 
științifică a partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind importan
ța socială a tinerei generații, concep
ție in baza căreia tineretul apare nu 
numai ca obiect al procesului de edi
ficare socialistă a patriei, ci și ca

acestor considerații, urmărim să 
înlăturăm acele tendințe care 'di
minuează capacitatea formativă a 
integrării, cum ar fi, de pildă, aceea 
care face un scop in sine din va
loarea producției obținute de elevi 
în atelierele-școală, lnteresindu-se 
mai puțin de influența mode
latoare a activității practice de
puse. Desigur, valoarea producției 
ne interesează în cel mai înalt 
grad, dar numai in condițiile în 
care ea este realizată solicitind 
pregătirea și capacitatea creatoare 
ale elevului, cultivindu-i atașa
mentul față de munca concretă.

Trăim in epoca afirmării plenare

înaltele răspunderi ale societății 
pentru formarea tinerei generații

a revoluției științifice-tehnice con
temporane. Apare deci intru to
tul firească preocuparea de a înar
ma elevii și studenții eu cele mai 
noi cuceriri ale cunoașterii umane, 
de a le asigura o temeinică pregă
tire profesională. Concomitent se 
cer intensificate și eforturile pen
tru pregătirea politico-ideologică a 
tinerilor, pentru formarea profilu
lui lor moral. Asa cum arată rea
litățile lumii contemporane, aceste 
două laturi trebuie concepute drept 
componente ale unui proces unic 
—acela de formare a specialistului- 
cetățean, a specialistului deschis și 
preocupat de problemele majore ale 
țării sale și ale umanității. Adevăr 
cu atrt mai valabil în societatea 
noastră care edifică un nou sis
tem de relații umane, bazate pe e- 
galltate și echitate, făurind un nou 
statut omului muncii, acela de ve
ritabil stăpin al propriei sale con
diții umane. înaltele idealuri socia
liste, convingerile politice și mo
rale sănătoase asigură nu numai 
impulsul atît de necesar autoper- 
fecționării, dar conferă și activită
ții de cercetare sau de producție fi
nalități și rațiuni superioare, po
tențează capacitatea de muncă și 
creație. Vom folosi de aceea mai 
intens toate mijloacele de care dis
punem — de la predarea discipli

subiect activ, conștient, pe deplin in
tegrat in construcția noii orinduiri.

Dînd expresie sentimentelor de 
prețuire și înaltă stimă pe care tine
retul patriei noastre le nutrește față 
de partid, față de secretarul său ge
neral, pentru condițiile de viață, de 
muncă și de pregătire asigurate tine
rei generații, comunicările au relevat 

contribuția și rolul hotărîtor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în lupta 
eroică a clasei muncitoare. în coor
donarea activității organizației revo
luționare a tineretului din România, 
contribuția sa de însemnătate hotă- 
ritoare la întărirea unității, coeziunii 
și capacității de acțiune a tineretului 
revoluționar, democratic și progre
sist din țara noastră.

Vorbitorii au evidențiat elementele 
definitorii ale pilduitoarei biografii 
revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dăruirea fără seamăn cu 
care a acționat în condițiile aspre ale 

nelor sociale la cele tehnice, de la 
organizarea unor dezbateri la dis
cuții individuale — pentru a in
tensifica simțitor activitatea de mo
delare a convingerilor politico-mo
rale ale tinerilor, ale viitorilor 
specialiști, a cultiva adeziunea pro
fundă și atașamentul față de po
litica partidului, față de valorile 
orînduirii noastre, hotărîrea de a 
învinge orice dificultăți și a asi
gura mersul mereu ascendent al 
construcției socialiste în Româ
nia.

Așa cum menționam anterior, în- 
vățămintul românesc dispune în 
momentul de față de o considera

bilă bază materială, care creează 
condiții pentru desfășurarea unei 
bogate activități instructiv-educa- 
tive. Factorii care pînă la urmă 
conferă eficiență eforturilor fă
cute in această direcție sint insă 
cadrele didactice, pregătirea și pa
siunea lor. Chiar și in unități șco
lare ce dispun de condiții bune, 
dacă educatorii nu pun în valoare 
aceste condiții, dacă nu fac din 
fiecare lecție și activitate un mo
ment de educație civică și patrio
tică, de înălțătoare învățăminte, re
zultatele in plan formativ vor fi, 
desigur, modeste. Pregătirea te
meinică a fiecărei lecții, preocu
parea de a-i imprima o pregnantă 
notă de originalitate și atractivi- 
tate, de a face din elevi și stu
denți parteneri de dialog, efortul 
de a le sădi convingeri ferme, iată 
ce dă viață procesului de învăță- 
mint, ce-i asigură forța formativă. 
Pornind de aici vom folosi mai ju
dicios sistemul perfecționării pre
gătirii profesionale a cadrelor di
dactice pentru a cultiva tocmai a- 
ceastă dimensiune extrem de im
portantă a activității didactice — 
răspunderea față de actul educativ, 
pasiunea pentru modelarea profi
lului politico-moral al tinărului.

împreună cu școala, un rol de cea 
mai mare însemnătate in educarea

ilegalității împotriva exploatării și 
nedreptății, pentru apărarea intere
selor fundamentale ale poporului, a 
independenței și demnității patriei.

A fost subliniat faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și a țării, conduce cu înțelep
ciune, clarviziune și dinamism na
țiunea noastră, fiind simbolul cuge-

omogială au adresat tovarășului 
președintele Republicii Socialiste

Român, etapă indisolubil legată de prezența dum
neavoastră in fruntea partidului și țării, perioadă in 
care idealurile luptei eroice a clasei muncitoare, a 
poporului au devenit realități ale României socialiste.

Fiind pe deplin conștienți că, așa cum ne-ați ce
rut mereu, cum ne-ați arătat prin exemplul vieții și 
muncii dumneavoastră, calitatea de tinăr revoluționar 
se dovedește prin fapte la locul de muncă, in între
prinderile industriale, pe ogoarele patriei, pe șantiere
le noilor citadele ale producției de valori materiale, 
in școli și facultăți - sintem hotăriți să facem totul 
pentru a îndeplini exemplar datoria patriotică și re
voluționară care ne revine, de a participa cu toată 
dăruirea virstei noastre tinere la ridicarea viitorului 
patriei, gindit cu strălucită putere vizionară de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cirmaci neobosit al destinelor noastre, gin- 
ditor lucid și neinfricat, luptător pentru progresul și 
prosperitatea României socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că, urmind permanent inaltul dumneavoastră exem
plu, spiritul revoluționar pe care l-ați imprimat întregii 
activități a partidului și statului nostru, toți tinerii pa
triei - români, maghiari, germani și de alte naționa
lități - vor acționa cu fermitate, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, pentru a imbună- 
lăți stilul ți metodele de muncă ale organizațiilor 
U.T.C. ți A.S.C., pentru a elimina toate neajunsurile 
din activitatea noastră, pentru a transforma toate or
ganizațiile U.T.C. ți A.S.C. in adevărate colective de 
viață și muncă comunistă.

Evocind astăzi, cu aleasă recunoștință și profund res
pect, viața și activitatea dumneavoastră revoluționară, 
facem legămint solemn, exprimînd voința de neclintit 
a întregului nostru tineret, de a cinsti prin fapte lumi
nosul exemplu pe care ni-l oferiți zi de zi, ceas de 
ceas, de a acționa cu fermitate pentru a îndeplini cu 
abnegație indicațiile și orientările de inestimabilă va
loare teoretică și practică cu care ne mobilizați ener
giile. Ne angajăm solemn, In fața partidului, a dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a ne consacra întreaga forță a gindu- 
lui și faptei tinere cauzei Partidului Comunist Român, 
progresului, libertății și prosperității patriei, creșterii 
continue a prestigiului României socialiste in lumea 
contemporană".

tulul și simțirii poporului, al idealu
rilor sale de libertate, pace și pro
gres, ale însuși destinului de azi și 
de mîine al României.

Vorbitorii au subliniat activitatea 
rodnică și clarvăzătoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — strălucit 
exemplu pentru tînăra generație, 
prin energia și devotamentul său 
față de cauza clasei muncitoare, 
față de interesele vitale aie poporu
lui — care a imprimat acțiunii re
voluționare a tineretului forță șl 
dinamism organizatoric, angajare 
fermă în procesul creației istorice.

comunistă a tinerei generații înde
plinesc organizațiile de copii și ti
neret, instituțiile și așezăminteie de 
cultură, presa, radioul și televi
ziunea etc — chemate să propage 
prin mijloace Și forme specifice 
ideologia și politica partidului, va
lorile societății noastre, trăsăturile 
înaintate ale omului nou. Acești 
factori educaționali dispun de un 
program unitar de activitate, ela
borat sub conducerea nemijlocită a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Esen
țial este ca toți acești factori să 
dezvolte modalități specifice de 
dialog cu tineretul, să îmbogățeas

că in mod real paleta formelor e- 
ducative. Caracterul unitar al con
ducerii activității educative nu pre
supune in nici un fel uniformizări 
și repetări care se mai întîlnesc pe 
alocuri, menținerea unor modalități 
mai puțin atrăgătoare, cu o redusă 
forță de convingere.

Este firesc ca acum, cînd Uni
unea Tineretului Comunist iși săr
bătorește jubileul a 60 de ani de 
existență, să dăm expresie sa
tisfacției instituțiilor de invăță- 
mint din țara noastră, a cadrelor 
didactice pentru ajutorul deose
bit, pentru sprijinul real pe care-1 
primesc din partea organizației 
revoluționare a tineretului nostru 
în munca de educare comunistă, 
de pregătire politică și cetățe
nească a tineretului, in desfășu
rarea activităților obștești.

Dacă școala se concentrează cu 
precădere asupra acelei perioade 
cînd tînărul studiază, se află la 
clasă, organizațiile de tineret 
au in vedere mai ales timpul liber 
al elevului. Pornind de aici, cre
dem că se impune să subliniem 
preocupările școlii pentru a se rea
liza o conlucrare mai strînsă 
intre factorii investiți cu răspun
deri în educarea tinerei generații, 
pentru conceperea și desfășurarea 
unor acțiuni care să se comple

dăruire plenară fn lupta pentru în
făptuirea nobilelor idealuri ale co
muniștilor, ale întregului nostru 
popor.

In cursul lucrărilor a fost eviden
țiată activitatea intensă depusă de 
tovarășa Elena Ceaușescu în cadrul 
mișcării de tineret, contribuția sa 
activă, alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la organizarea unor im
portante acțiuni politice ale tinere
tului revoluționar din țara noastră.

Referitor la noile și remarcabilele 
succese in producție, in întreaga 
viață economică și socială, la obți
nerea cărora tinerii și-au adus o 
prețioasă contribuție, în cursul lu
crărilor a fost menționat că organi
zațiile de tineret iși asumă noi res
ponsabilități, acționează mai hotărit 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, astfel incit să asigure prin acti
vitatea lor, împreună cu ceilalți 
factori educativi, un sistem unitar 
și coerent de formare și educare co
munistă a tinerei generații din pa
tria noastră, in deplină concordantă 
cu obiectivele fundamentale ale po
liticii partidului.

în legătură cu pregătirea tinere
tului pentru muncă și viață, comu
nicările au arătat că noul cadru de 
organizare și desfășurare a invăță- 
mintului în spiritul concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, integrarea sa cu 
producția și cercetarea științifică 
constituie o expresie elocventă a 
preocupării constante de a asigura 
condiții tot mai bune pregătirii ca
drelor necesare- construcției socia
lismului, instruirii și educării mul
tilaterale a tinerei generații.

Contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea în 
interesul popoarelor, al tinerei gene
rații a marilor probleme ale lumii 
contemporane a fost, de asemenea, 
subliniată pregnant in cadrul comu
nicărilor. Au fost, astfel, evidențiate 
strălucitele inițiative de pace ale to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
reglementarea pe cale politică a tu
turor stărilor de conflict și război în
tre state, pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, și in pri
mul rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru oprirea amplasării unor noi 
rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa și retragerea celor existente. 
S-a subliniat, totodată, activitatea 
neobosită desfășurată de secretarul 
general al partidului pentru promo
varea unor relații între state bazate 
pe egalitatea in drepturi, pe respec
tul independenței și suveranității na
ționale, neamestecul in treburile 
interne, dreptul fiecărui popor de 
a-și alege calea dezvoltării în mod 
liber, fără nici un amestec din afa
ră, pentru lichidarea subdezvoltării, 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale. Vorbito
rii au subliniat că concepția revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre rolul tinerei gene
rații în lumea contemporană și-a 
găsit o strălucită expresie în iniția
tivele tării noastre privind vlăstarele 
viitorului și educarea lor în spiritul 
înaltelor idealuri de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare, 
precum și în inițiativa privind pro
clamarea și marcarea in 1985 a Anu
lui internațional al tineretului sub 
generoasa deviză : „Participare, dez
voltare, pace".

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului.

teze reciproc. Acțiunile proprii, 
specifice organizațiilor de tineret, 
desfășurate în timpul liber, după 
orele de clasă, vin să întregească 
în mod fericit instrucția și educa
ția in școală, reprezintă o nece
sară prelungire a acestora, prile
juind tineretului contactul viu cu 
istoria patriei, așa cum e înfăți
șată în muzee sau casele memo
riale, cu actele de cultură, prin 
prezența tineretului la manifes
tările culturale organizate în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" sau cu alte pri
lejuri. Organizațiile de copii și ti
neret aduc o contribuție reală la 
dezvoltarea interesului și răspun
derii tinerilor față de Învățătură, 
la cultivarea dragostei de muncă, 
a ordinii și disciplinei, a spiri
tului de colegialitate, a tuturor a- 
celor virtuți care configurează 
profilul politico-moral al tinărului 
înaintat.

O condiție esențială a eficienței 
activității educative este cunoaște
rea îndeaproape a cerințelor și do
rințelor tinerilor, a problemelor 
care ii preocupă efectiv, pentru a 
putea răspunde intr-adevăr acestor 
probleme, intrebărilor pe care și 
Ie pun. Toți cei ce răspund de edu
carea tinerei generații trebuie să 
se dovedească mai receptivi la pro
blemele specifice acestei virste.

Este bine cunoscut rolul deosebit 
pe care-1 exercită familia în for
marea tinărului. Cred că reticența 
care se mai manifestă în a apela 
mai frecvent la familie. în a cer
ceta sub ce influentă se află tî
nărul in familie trebuie înlăturată. 
Antrenarea sistematică a familiei 
în acțiunea de educare, concomi
tent cu preocuparea de a o supune 
pe ea Însăși unei influențe edu
cative constante se dovedesc de cea 
mai mare importanță in succesul 
procesului complex de formare a 
tinărului în spiritul răspunderii 
față de societate.

Numai această conlucrare per
manentă și completare reciprocă, 
folosirea amplului sistem de forme 
și modalități de influențare de care 
dispune societatea noastră dau ga
ranția că tinerii — această pre
zentă activă pe toate fronturile 
muncii. în întreaga viață economi- 
co-socială — vor fi demni conti
nuatori ai operei de construcție so
cialistă in tara noastră, se vor do
vedi la înălțimea răspunderii ce 
le revine față de viitorul țării, față 
de cauza socialismului.

Luni după-amiază, la Ministerul 
Apărării Naționale a avut loc o 
adunare festivă consacrată împlinirii 
a 60 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și a 25 de ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

La adunare au participat genera- 
lul-locotenent Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., 
membri ai Consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale, 
generali, ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri, gradați și soldați, elevi ai 
instituțiilor militare de invățămînt, 
membri ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

Adunarea festivă s-a constituit 
într-o manifestare de aleasă prețui
re adusă comuniștilor români, sub 
a căror înțeleaptă conducere organi
zația revoluționară de tineret din 
țara noastră și-a făurit tradiții eroi
ce adine gravate în istoria națională, 
intr-un vibrant omagiu adus tova
rășului Nicolae Ceaușescu, conducă
torul încercat al partidului și statu
lui nostru, care încă din fragedă ti
nerețe s-a dăruit, trup și suflet, 
cauzei partidului și poporului, luptei 
pentru libertatea și independența 
patriei, pentru edificarea noii orin
duiri sociale pe pămîntul românesc.

în cadrul adunării festive au fost 
subliniate sarcinile ce revin organe
lor. și organizațiilor U.T.C. din ar
mată, tuturor tinerilor militari in 
munca pentru dobindirea unei cali
tăți noi, superioare in pregătirea de 
luptă și politică, în toate domeniile 
activității și vieții ostășești.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la adunarea 
festivă au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate, în care se spune : „Inspi- 
rîndu-ne din prodigioasa și neobosi
ta activitate ce o desfășurat! în 
postul suprem încredințat de partid

La Casa de cultură a
Luni, la Casa de cultură a Minis

terului de Interne, au avut loc adu
narea festivă și spectacolul omagial 
dedicate împlinirii a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist.

Au participat tovarășii George 
Homoștean, ministru de interne, 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., membri ai Consiliului de 
conducere al M. I., activiști de 
partid și de stat, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret din 
unitățile M. I.

Cu acest prilej, organizației U.T.C. 
din Ministerul de Interne i-a fost 
luminat, pentru merite deosebite in 
educarea patriotică, revoluționară a 
uteciștilor, Drapelul Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți la această 
manifestare au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor armate, 
in care, între altele, se spune : 
„Devotați din adîncul ființei noas
tre poporului ai cărui fii sintem. 
partidului ce ne conduce cu înțe
lepciune, beneficiind de orientări și 
indicații prețioase pe care dumnea
voastră ni le-ați dat, noi, tinerii din 

Sesiune de referate și comunicări
In cursul zilei de ieri, în Capitală 

a avut Ioc o sesiune de referate și 
comunicări consacrată Împlinirii a 60 
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, or
ganizată de Ministerul Apărării Na
ționale.

Sesiunea a prilejuit o puternică 
reafirmare a sentimentelor de ne
țărmurit devotament, dragoste și re
cunoștință pe care tinerii aflați sub 
drapel, toți ostașii țării le nutresc 
față de gloriosul nostru partid co
munist, centrul vital al națiunii, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept al noilor des
tine românești, prietenul și îndrumă
torul cel mai apropiat și iubit al ti
nerei generații, ctitorul României so
cialiste moderne.

Comunicările prezentate de genera- 
lul-locotenent Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, de ge- 
neralul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului po
litic superior, de alte cadre mili
tare, cercetători științifici, activiști 
ai U.T.C. din armată au evocat tra
dițiile eroice făurite de organizația

★
• Cu prilejul împlinirii a șase dece

nii de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din,,, România, 
luni s-a deschis la Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu". sub egida 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu? 
denților Comuniști din Centrul uni
versitar București, o expoziție de 
afiș politic.

Tot la Institutul de arhitectură din 
Capitală a avut loc, în aceeași zi, în 
organizarea Consiliului U.A.S.C.R., 
vernisajul expoziției de artă foto
grafică cu tema „Studențimea co
munistă — prezentă activă in viața 
social-economică a țării". Fotogra
fiile — realizate de studenți din di
verse centre universitare — redau 
aspecte din viața studențimii, din 
preocupările și activitatea Asocia
țiilor Studenților Comuniști.

• In cinstea aniversării a 60 de 
ani de Ia crearea U.T.C., la Muzeul 
de istorie națională și arheologie 
din Constanța a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice cu tema 
„Pagini nepieritoare din trecutul 
glorios al U.T.C. Tinerețea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu".

Din paleta bogată a manifestări- • 
lor dedicate aceluiași eveniment 
consemnăm : concursul județean 
„File de istorie dobrogeană", expu
neri cu tema „Crearea U.T.C. — 
moment de seamă in mișcarea re
voluționară a tineretului din patria 
noastră", spectacole cultural-artis
tice „Cinstire eroilor uteciști". La 
cluburile de la șantierele naționale 
ale tineretului Canalul Dunăre — 
Marea Neagră și Combinatul petro
chimic Midia — Năvodari, precum 
și in alte locuri de muncă din județ 
au avut loc simpozioane, dezbateri

și popor, ne reafirmăm hotărîrea de 
a milita, in continuare, cu răspun
dere comunistă, pentru angajarea 
mai activă a tuturor tinerilor 
aflați sub drapel in înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, din magis
tralele cuvintări pe care le-ați 
rostit Ia deschiderea lucrărilor Fo
rumului tinerei generații, Ia ple
narele C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1981 și februarie a.c., din Directiva 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, sub con
ducerea organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.C. din armată iși vor 
spori aportul la mobilizarea tineri
lor în uniformă ostășească în vede
rea dobindirii unei calități noi, su
perioare în procesul instructiv-edu
cativ, în organizarea și desfășurarea 
acestuia pe baza cerințelor doctrinei 
militare naționale, al cărei strălucit 
fondator sinteți, a intăririi ordinii 
și disciplinei militare, a realizării 
exemplare a sarcinilor încredințate 
in economia națională. Cu toată ho- 
tărirea vom acționa pentru o con
tribuție ridicată a organizațiilor 
U.T.C. la îmbunătățirea muncii po- 
litico-ideologice, cultural-artistice 
și sportive de masă din armată, 
pentru antrenarea largă a tinerilor 
ostasi la manifestările din cadru! 
Festivalului național „Cîntarea 
României" și al competiției spor
tive naționale .Daciada".

La acest glorios jubileu, ne anga
jăm solemn, în fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, cel mai iubit prieten 
și îndrumător al tinerei generații, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca uteciștii militari să acțio
neze permanent ca adevărat! revo
luționari, gata să apere cu orice sa
crificiu, împreună cu întregul po
por, independența, suveranitatea și 
integritatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia".

Ministerului de Interne 
aparatul de securitate și miliție, din 
trupe și celelalte arme ale Ministe
rului de Interne, ne exprimăm 
hotărirea fermă de a acționa și in 
continuare neobosit, cu pasiune și 
răspundere pentru îndeplinirea sar
cinilor in posturile încredințate, 
pentru apărarea țării și a liniștii 
poporului, ocrotirea avuției noastre 
naționale, respectarea neabătută a 
legalității noastre socialiste.

De la dumneavoastră am Învățat 
că putem mereu mai mult, că sin
tem datori să spunem NU înapoierii 
in gindire, am învățat să fim cu
tezători, măsurîndu-ne in perma
nență forțele, călindu-ne in focul 
muncii și al exigenței datoriei noas
tre sub drapel. Ne facem cu cinste 
datoria de inaltă onoare de a vă ra
porta, și cu acest prilej, mâlt 
stimate șl iubite tovarășe coman
dant suprem, că, avind permanent 
în exemplul dumneavoastră un 
model strălucit de muncă și viață 
comunistă, întregul tineret din Mi
nisterul de Interne, sub îndrumarea 
și conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, ne vom consacra 
efortul, fără rezervă, pentru a apăra 
cu fermitate cuceririle socialiste ale 
poporului, a preveni orice acte caro 
contravin legilor noastre, normelor 
conviețuirii socialiste, pentru apă
rarea cauzei libertății și indepen
denței patriei noastre scumpe, Re
publica Socialistă România I".

revoluționară a tineretului din țara 
noastră, activitatea plină de abnega
ție a acesteia în rindurile armatei. A 
fost pregnant relevată contribuția 
esențială și hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la reorganizarea 
Uniunii Tineretului Comunist, la an
gajarea tinerei generații in lupta 
pentru împlinirea idealurilor de li
bertate națională și socială ale po- \ 
porului, edificarea socialismului și 
comunismului pe pămîntul românesc, 
consolidarea independenței și suvera
nității patriei.

In ansamblul problematicii aborda
te, o atenție deosebită s-a acordat re
liefării concepției partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
sarcinile tineretului în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și întărirea capacității de apărare a 
patriei, sublinierii preocupărilor ac
tuale ale organizațiilor U.T.C. din 
armată, răspunderilor ce le revin pe 
linia educării patriotice și revoluțio
nare a tinerilor militari, a mobilizării 
acestora in activitatea consacrată do
bindirii unei calități noi, superioare 
în pregătirea de luptă și politică, în
deplinirii exemplare a prevederilor 
Directivei comandantului suprem, în 
scopul perfecționării măiestriei lor 
ostășești, pentru a fi oricind gata 
la datorie.

★
și expuneri cu tema „U.T.C. — 60 
de ani de muncă și luptă sub stea
gul partidului".
• Casa de cultură a studenților 

din Galați a găzduit simpozionul 
„Cunoașterea tinereții revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R." și evo
carea cu tema „File glorioase din 
istoria de luptă și muncă a tinere
tului din patria noastră", iar la în
treprinderea Laminorul de tablă ti
nerilor li s-au prezentat momente 
ale istoriei Uniunii Tineretului Co
munist. Sub genericul „Ștafeta ti
neretului", la Combinatul siderurgic 
Galați, Pechea, Costache Negri, 
Cudalbi, Ivești șl in alte localități 
se itinerează în aceste zile un al
bum omagial dedicat aniversării 
U.T.C., album în care sint consem
nate cele mai semnificative reali
zări ale tinerilor în activitatea pro
ductivă, în domeniul cultural-artis
tic și sportiv.

• In cluburile muncitorești, ca
sele de cultură și căminele cultu
rale din județul Suceava se desfă
șoară ample manifestări omagiale 
prilejuite de sărbătorirea a 60 de 
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist. între acestea — o 
expoziție de carte social-politică 
pentru tineret, o expoziție de artă 
plastică inspirată din munca și viața 
tinerilor, faza județeană a concursu
lui „Tineretul, viitorul națiunii 
noastre socialiste", spectacole de 
muzică și poezie patriotică in ora
șele Suceava, Fălticeni, Gura Hu
morului, Vatra Domei, Cîmpulung 
Moldovenesc și Rădăuți, precum și 
înțîlniri cu activiști de partid, ex
puneri cu tema „File din istoria 
U.T.C." în 20 centre de comună.

(Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările șl bunele 
urări pe care ați avut amabilitatea de a mi le adresa cu prilejul alegerii 
mele in funcția de președinte al Republicii Malta.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Sosirea In Capitală a președintelui P.C. din Mauritius
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală tovarășul Leetoraj Chundra- 
mun, președintele Partidului Comu
nist din Mauritius, care face o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C C. al 
P.C.R. (Agerpres)

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni, 15 martie, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Ro
bert Durbrldge, membru al Comite
tului Executiv, secretar național al 
P. C. din Australia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., întreprinde o vi
zită in țara noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat o in
formare reciprocă privind preocupă
rile actuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist din

Australia și s-a exprimat, totodată, 
dorința celor două părți de a dezvol
ta și adinei și în viitor bunele rela
ții dintre ele, în interesul celor două 
partide, țări și popoare, al cauzei 
păcii, securității și independenței na
ționale, progresului social, cooperării 
și colaborării internaționale. Au fost 
abordate și unele aspecte ale vieții 
politice internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Orientarea profesională — un 

obiectiv al educației în școală
11.25 Român foileton : „La barraca*. 

Episodul 1
12,10 Muzică populară. Clntece de via

ță nouă
12,30 Pentru curtea șl grădina dv.
12.35 La frontierele cunoașterii — seria! 

științific. Episodul 5
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii. Ce notă vă acordați 

pentru... viața liceului. Anchetâ- 
dezbatere

16.25 Clubul tineretului. E tinerețea 
noastră partidului datoare. Emi- 
slune-spectacol dedicată aniversă
rii a 60 de ani de la Înființarea 
U.T.C.

17,00 „Noi In anul 2000“
17.25 Forum politico-ideologic. Locul

agriculturii in economia socialis
tă a țării noastre. Conținutul și 
obiectivele noii revoluții agrare

17,50 1001 de seri
18,00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20,35 Tineret — mîndria țării. Clntece 

patriotice și revoluționare
20,45 Nicolae Titulescu — un patriot lu

minat. O producție a Studioului de 
film TV

21,10 Teatru TV : „La prima vedere" de 
Ion Băieșu. Premieră pe țară. In 
distribuție : Tamara Buciuceanu, 
Corado Negreanu, Catrinel Dumi
trescu, Horațlu Mălăele. Dumitru 
Drăcea, Romulus Dumitrescu. Re
gla artistică : Constantin Dicu

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Salonul TV al artelor plastice. 

Estetic șl funcțional : o relație 
obligatorie

21,05 Portret componistic. Cine ești, cum 
ești, ce gindești — Cornellu Dan 
Georgescu

22.20 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 martie. In țară : Vreme în 
curs de încălzire, mai ales în a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie. 
Vlntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

între minus 4 șl plus 6 grade, Izolat 
mai coborite în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime intre 5 și 15 grade, local 
mai ridicate. Condiții de producere a 
cețli. In București : Vreme în curs de 
Încălzire. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor sub formă de 
burniță șl ploaie. Vint slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 3 grade, iar ma
ximele Intre 10 și 13 grade. Ceață sla
bă dimineața. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
Atletism. La cea de-a XXVII-a 

ediție a „Crosului balcanic", care a 
avut loc la Atena, sportivele românce 
s-au clasat pe locul intii in trei 
probe : senioare individual — Mari- 
cica Puică, senioare pe echipe — 
formația României (M. Puică, F. 
Lovin, M. Radu, D. Melinte) și ju
nioare pe echipe — formația Româ
niei (I. Ionescu, E. Rață, M. Keszek, 
R. Hoha).

Handbal. „Cupa României" Ia 
handbal feminin a fost cîștigată de 
Știința Bacău, învingătoare in finală, 
In fața Constructorului Timișoara, cu 
27—17.

Patinaj. Titlurile de campioni na
ționali la patinaj artistic au fost cu
cerite de sportivii de la Institutul de 
educație fizică și sport : Adrian 
Vasile (masculin) și Mariana Chifu 
(feminin).

Lupte. în cadrul „Daciadei", fi
nalele concursului sătesc de lupte 
greco-romane, desfășurate cu mare 
succes de public la Suceava, s-au 
Încheiat cu victoria reprezentativei 
județului Suceava, care a ciștigat și

„Cupa U.N.C.A.P.". Pe locul secund, 
reprezentativa județului Olt. iar pe 
poziția a treia cea a județului Satu 
Mare.

Fotbal. Rezultatele meciurilor din 
etapa a XX-a: Dinamo — Jiul 2—1; 
U.T.A. — Universitatea Craiova 0—0 ; 
Corvinul — Steaua 1—0 ; F.C. Olt — 
F.C. Constanța 2—0 ; „U“. Cluj-
Napoca — Sportul studențesc 2—0 ; 
Progresul Vulcan — F.C.M. Brașov 
3—0 ; C.S. Tîrgoviște — Politehnica 
Timișoara 1—0 ; F.C. Argeș — S.C. 
Bacău 3—1; Chimia Rm. Vilcea — 
A.S.A. 1—0.

Pe primul loc în clasament Dinamo 
— 29 p ; urmată de Universitatea 
Craiova — 28 p ; Corvinul și F.C. 
Olt — cite 25 p. Etapa viitoare, 
simbătă, 20 martie.

★
• Federația Internațională de 

Fotbal a dat publicității componența 
listei de arbitri ce vor oficia la tur
neul final al campionatului mondial 
de fotbal din Spania (13 iunie — 11 
iulie 1982). Dintre cei 40 de arbitri 
aleși din 40 de țări, face parte și 
românul Nicolae Rainea.

BUZĂU • La Rm. Sărat s-a 
încheiat cea de-a 7-a ediție a festi
valului concurs de muzică și poezie 
patriotică „Partid — coloană infini
tă a țării". Prin fiecare nouă ediție 
a sa, festivalul rîmnicean constituie 
o contribuție notabilă la reliefarea 
sentimentului patriotic în formele 
poeziei, la promovarea muzicii ti
nere de valoare și, implicit, la edu
carea oamenilor. (Stelian Chiper).

DOLJ • în cadrul suitei de ma
nifestări dedicate aniversării cente
narului nașterii lui Nicolae Titules
cu, la Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu" din Craiova, 
școală cu o bogată tradiție in învă- 
țămintul românesc, al cărei elev și 
premiant de onoare a fost marele 
diplomat român, au avut loc lucră
rile unui simpozion științific. A 
fost vernisată o expoziție de foto
grafii, documente și cărți ce Înfă
țișează viața și opera marelui om 
politic. Aceluiași eveniment i-a fost 
dedicată și sesiunea științifică oma
gială ce a avut loc la școala inter
județeană de partid din Craiova. 
(Nicolae Petolescu).

TIMIȘ • La Timișoara se desfă
șoară o „Săptămină a spectacolelor 
pentru tineret". Sînt prezentate lu
crări inspirate din lupta poporului 
român pentru progres social, pentru 
edificarea societății socialiste. • 
Căminul cultural din comuna Belinț 
a găzduit „Ștafeta brigăzilor artis
tice", manifestare ce a reunit for
mații din 20 de localități rurale ale 
județului, ale căror programe au 
fost dedicate împlinirii a 75 de ani 
de la răscoalele țărănești din 1907 
și 20 de ani de la încheierea pro
cesului de cooperativizare a agricul
turii. (Cezar Ioana).

SUCEAVA • „Fruntașii satului la 
sfat cu specialiștii", — este ge
nericul rodnicului dialog cetățenesc 
organizat in comuna Panaci de ca
binetul județean pentru activitate 
ideologică și politico-educativă și

consiliul- comunal al F.D.U.S., care 
a luat in dezbatere problemele creș
terii producției vegetale și animale, 
sporirii contribuției gospodăriilor 
populației la fondul de stat". (Sava 
Bejinariu).

ARAD 9 în comuna Zăbrani, 
unde ființează una dintre primele 
cooperative agricole de producție 
din țară, a avut loc un simpozion 
cu tema „Marile schimbări aduse de 
cooperativizarea agriculturii în 
viața țărănimii". A fost deschisă și 
o expoziție organizată de muzeul 
județean Arad, care cuprinde docu
mente și materiale inedite, prilejui
te de împlinirea a 20 de ani de la 
încheierea cooperativizării. (Tristan 
Mihuța). *

MARAMUREȘ • La Casa de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare 
a avut loc faza finală a concursului 
artiștilor amatori din sectorul cir
culației mărfurilor. Au participat 
brigăzi artistice, grupuri satirice, 
montaje literar-muzicale, formații 
de dansuri, grupuri vocale și coruri 
din județele Bistrița-Năsăud. Cluj, 
Satu Mare, Sălaj și Maramureș. 
(Gh. Susa).

CLUJ • La clubul muncitoresc al 
metalurgiștilor din Cimpia Turzii a 
avut loc spectacolul de muzică și 
poezie sub genericul „Tinerețea ță
rii, tinerețea noastră", iar la clubul 
tineretului din municipiul Dej s-a 
deschis o expoziție de artă fotogra
fică intitulată „Tineretul României 
socialiste". (Al. Mureșan).

PRAHOVA • în orașul Urlați și 
In localitățile rurale din împreju
rimi au avut loc simpozioane, mese 
rotunde, vernisarea unor expoziții 
de pictură și sculptură, spectacole 
de teatru, seri de poezie patriotică, 
vizionări de filme artistice și docu
mentare, care au evidențiat marile 
transformări economico-sociale din 
zona respectivă. (C. Căpraru).

BEIRUT

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Libanului

BEIRUT 15 (Agerpres) — Un 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Elias 
Sarkis, președintele Republicii Liban, 
a avut loc la Beirut.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost adresat șefului sta
tului libanez un salut prietenesc îm
preună cu cele mai bune urări de 
pace și prosperitate pentru poporul 
libanez prieten.

Mulțumind pentru mesaj și urări, 
președintele Elias Sarkis a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde urări de sănătate și 
fericire personală, de continuă pros
peritate poporului român. Președin
tele Libanului a exprimat gratitudi
nea sa și înalta apreciere pentru con
tribuția deosebită pe care România, 
șeful statului român o aduc perma
nent la cauza păcii in Orientul 
Mijlociu, la soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor pentru apărarea 
integrității teritoriale și suveranității 
tuturor statelor din zonă.

în cadrul convorbirilor, prilejuite 
de primirea de către președintele 
Sarkis a tovarășului Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, a fost reafirmată 
hotărîrea celor doi șefi de stat de a 
se acționa continuu pentru adîncirea

și diversificarea cooperării economice 
româno-libaneze, pentru întărirea co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări și popoare.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
larg de idei și opinii pe probleme 
actuale ale evoluției situației interna
ționale, subliniindu-se dorința celor 
doi președinți de a face totul pentru 
prevenirea apariției de noi conflicte 
în zonă, pentru soluționarea celor 
existente. In acest context a fost su
bliniată poziția cunoscută a României 
privind necesitatea respectării stricte 
a integrității, unității și suveranității 
Libanului.

în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu s-a evidențiat că, în condi
țiile actuale, apare cu și mai multă 
claritate necesitatea de a se intensi
fica eforturile în vederea realizării 
unei păci globale, juste și durabile, 
bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in 1967, pe 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian, inclusiv constituirea unui 
stat palestinian independent, pe asi
gurarea integrității și suveranității 
tuturor statelor din zonă.

Schimbul de mesaje s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, prietenească 
ce caracterizează relațiile dintre cele 
două popoare, dintre președinții 
României și Libanului.

Luări de poziție in favoarea 
destinderii, dezarmării și păcii 

„Actul final de la Helsinki rămîne 
documentul-cheie pentru consolidarea păcii 

și colaborării în Europa“
BONN (Associated Press). - Mi

nistrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher, a reacțio
nat la aminarea reuniunii general- 
europene de la Madrid printr-o 
declarație difuzată la Bonn, în care 
a subliniat importanța dialogului 
intereuropean. „Procesul inițiat la 
Helsinki nu și-a pierdut semnifica-

★
„Pentru înghețarea 

înarmărilor nucleare"
WASHINGTON — Arătînd că, în 

opinia sa, „poporul american este 
astăzi mai neliniștit decit oricind 
de pericolul unui război nuclear", 
senatorul Edward Kennedy a rea
firmat recent, intr-un interviu te
levizat, că se pronunță în favoarea 
negocierii unei înghețări a cursei 
înarmărilor nucleare — informează 
agenția France Presse. Șl a susți
nut, insă, că o înghețare a cursei 
înarmărilor nucleare n-ar fi. totuși, 
acceptabilă dacă nu s-ar ajunge la 
o înțelegere privind modalitățile 
care să permită verificarea faptu
lui că acordul este respectat.

„Nu proliferării 
armelor chimice !“

BONN 15 (Agerpres). — într-un 
articol intitulat sugestiv „Nori 
aducători de moarte deasupra Eu
ropei", revista vest-germană „Der 
Spiegel" se ocupă de proliferarea 
armelor chimice și pericolul grav

ția de element important, multilate
ral, în relațiile Est-Vest", în întrea
ga perioadă care va urma pînă la 
reluarea lucrărilor, a spus el. „Ac
tul final de la Helsinki rămine do
cumentul european-cheie, care ofe
ră răspunsuri și indică modalitățile 
de a servi pacea, prin dezvoltarea 
acestor relații1',

★
ce-1 comportă pentru omenire. în
tre altele, revista scrie : „într-o 
perioadă în care sint la modă ar
mele de distrugere in masă, apare 
un aspect grotesc — anume, acela 
că substanțele chimice de luptă nu 
afectează atît de mult forțele ina
mice, cit în cele din urmă produc 
ravagii mai ales in rindul popu
lației civile, lipsită de apărare.

Privind din alt punct de vedere, 
partizanii armelor chimice consi
deră că gazele toxice sint chiar 
superioare armei cu neutroni, de
oarece ele pot provoca numeroase 
victime omenești, fără a distruge 
armamentul sau infrastructura mi
litară și civilă".

Revista citată amintește, în 
acest context, că în cadrul Comi
tetului de dezarmare de la Gene
va, după ani de negocieri, nu au 
fost înregistrate nici un fel de re
zultate notabile în ce privește in
terzicerea producerii și stocării 
armelor chimice.

în prezent, experții militari 
americani examinează posibilită
țile tehnice de a instala încărcă
turi cu gaze binare pe rachetele 
„Cruise", care ar urma, în decurs 
de doi ani, să fie instalate în Eu
ropa occidentală.

Demonstrație în capitala Luxemburgului împotriva proiectelor de instalare 
a noilor tipuri de rachete nucleare
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SUB AUSPICIILE ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO-RO- 
MANE, la Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice din Moscova 
a avut loc un concurs „Cine și ce 
știe despre România". Concurența, 
tineri cercetători, au dovedit cu
noștințe bogate despre istoria, geo
grafia, organizarea statală, activita
tea culturală din țara noastră, pre
cum și despre colaborarea economi
că româno-sovietică, despre activi
tatea celor două asociații de prie
tenie A.R.L.U.S. și A.P.S.R. A fost 
prezentat filmul „România — ima
gini contemporane", iar in holul 
institutului a fost organizată o ex
poziție de fotografii.

DEMONSTRAȚIE ANTIAPARTHEID 
LA LONDRA. La apelul Mișcării 
antiapartheid din Marea Britanie, 
peste 10 000 de persoane au par
ticipat duminică, la Londra, la o 
demonstrație de protest împotriva 
politicii de apartheid duse de Re
publica Sud-Africană. In Trafalgar 
Square in fața participanților au

luat cuvintul liderul Partidului La
burist, Michael Foot și alți vorbi
tori, care au condamnat politica 
inumană de apartheid.

CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIAL CREȘTIN FLAMAND — 
prima formațiune politică din Bel
gia și a coaliției guvernamentale 
— ale cărui ltîcrări s-au desfășu
rat simbătă și duminică la Bruxel
les, l-a ales pe Frank Swaelen în 
funcția de președinte al partidului, 
in locul lui Leo Tindemans, numit, 
în decembrie, in postul de ministru 
de externe. în cuvintarea rostită la 
congres, primul ministru Wilfried 
Martens a subliniat că guvernul 
său nu va reveni, in pofida ne
mulțumirilor sindicatelor, asupra 
programului său de austeritate 
economică.

DUPĂ ALEGERILE DIN CO
LUMBIA. Aproximativ 10 milioane 
de alegători s-au prezentat dumi
nică la urne în Columbia, în cadrul 
alegerilor legislative, departamen
tale și municipale, care devansează

RABAT MANIFESTĂRI
Regele Marocului a primit pe ministrul 
român al industriei construcțiilor de mașini
RABAT (Agerpres). — Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost inminat un mesaj 
și au fost transmise urări de sănă
tate și fericire personală regelui 
Hassan al II-lea al Marocului, pre
cum și urări de pace, progres și bu
năstare pentru poporul marocan 
prieten. Totodată, a fost reînnoită 
invitația adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu regelui Hassan al 
II-lea de a efectua o vizită oficială 
in România.

Mulțumind în mod deosebit pen
tru mesajul primit, regele Hassan 
al II-lea a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai cordiale urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și pros
peritate poporului român prieten.

Adresînd de asemenea vii mulțu
miri pentru reînnoirea invitației de 
a efectua o vizită oficială in Româ
nia, suveranul marocan a exprimat 
dorința de a-i da curs în primăvara 
acestui an.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către regele Ma
rocului a ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, loan Avram, 
care efectuează o vizită în Maroc, 
la invitația ministrului comerțului, 
industriei și turismului, Azeddine 
Guessous.

în cursul convorbirii, șeful statu
lui marocan a dat o înaltă apreciere 
politicii externe promovate cu con

secvență de Republica Socialistă 
România, sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. A fost, tot
odată, evidențiată evoluția pozitivă 
a raporturilor de colaborare și con
lucrare prietenească dintre România 
și Maroc, subliniindu-se amplele po
sibilități de adincire și extindere a 
cooperării economice și tehnice in 
diferite domenii de interes comun.

La primire a participat ambasado
rul țării noastre în Maroc, Ovidiu 
Popescu.

★
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în Maroc, ministrul român al 
industriei construcțiilor de mașini 
a avut întîlniri cu Mohammed 
Boucetta, ministru de stat pentru 
afaceri externe, Mansouri Benali, 
ministrul transporturilor, Moussa 
Saadi, ministrul energiei și minelor, 
Bensalem Smili, ministrul pescuitu
lui și marinei comerciale, și Mo
hammed Kabbaj, ministrul utilaje
lor industriale, în cadrul cărora au 
fost examinate posibilitățile con
crete de cooperare în domeniile res
pective.

La convorbiri a participat amba
sadorul țării noastre in Maroc.

La încheierea vizitei a fost sem
nat un aide-memoire, care cuprinde 
un program de dezvoltare a coope
rării în domeniile minier, energetic, 
construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
construcțiilor portuare șl în alte sec
toare de interes comun.

încheierea lucrărilor primului Congres al Partidului

CONSACRATE 
ROMÂNIEI

BRUXELLES. — La Bruxelles 8-a 
deschis cea de-a 14-a ediție a Tirgu- 
lui internațional de carte. România 
este prezentă cu un important stand, 
care expune noutăți editoriale din 
țara noastră in toate domeniile de 
activitate. La loc de cinste se află 
lucrările și selecțiunile de texte din 
gindirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

LONDRA. — Recent s-a desfășurat 
la Colegiul de tehnologie din Solihull 
o amplă manifestare culturală dedi
cată României. La Biblioteca institu
tului s-a deschis o expoziție documen
tară de fotografii, de carte și artiza
nat românesc. La loc de frunte tint 
prezentate operele alese ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, lucrări de 
autori britanici despre viața și acti
vitatea șefului statului român, pre
cum șl literatură cu conținut politico- 
economic, istoric și turistic.

HELSINKI. — La Helsinki a fost 
organizată o adunare festivă consa
crată celei de-a 75-a aniversări a 
marilor răscoale țărănești din anul 
1907 din România. In acest cadru au 
fost evocate, de asemenea, succesele 
obținute de agricultura românească 
in perioada de după cooperativizare.

DELHI — La Universitatea „Ja
waharlal Nehru", din Delhi, s-a inau
gurat un ciclu de conferințe despre 
limba șl literatura română. A flv,ut 
loc, de asemenea, o conferință dedi
cată vieții și creației sculptorului ro
mân Constantin Brâncuși.

t
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările primului Congres 
al Partidului Socialist Unificat Me
xican (P.S.U.M.). Delegații au adop
tat documentele de bază ale P.S.U.M. 
— Declarația de principii, Progra
mul și Statutul partidului. în cadrul 
dezbaterilor, o atenție deosebită a 
fost acordată problemelor tacticii și 
strategiei partidului, platformei sale 
ideologice.

Socialist Unificat Mexican
în timpul desfășurării lucrărilor a 

fost citit mesajul adresat Congresu
lui de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, care a fost 
primit cu vii aplauze de participan- 
ții la lucrări.

în încheierea congresului a luat 
cuvîntul tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, candidatul Partidului So
cialist Unificat Mexican la președin
ția Republicii.

Conferința națională a Partidului Democratic 
al Poporului din Afganistan

KABUL 15 (Agerpres). — La Kabul 
s-au desfășurat lucrările Conferin
ței naționale a Partidului Democra
tic al Poporului din Afganistan. Con
ferința a adoptat o rezoluție, care 
aprobă raportul C.C. al partidului 
„Cu privire la proiectul programu
lui de acțiune al Partidului Demo
cratic al Poporului și sarcinile pen
tru, întărirea partidului și intensifi
carea legăturilor sale cu poporul", 
program chemat să unească toate 
forțele patriotice naționale pentru 
rezolvarea planică și progresivă a 
sarcinilor Revoluției din aprilie din 
Afganistan.

Au fost adoptate, de asemenea, 
rezoluții privind modificări în Statu
tul partidului și cu privire la sar
cinile actuale ale partidului.

în raportul prezentat la deschi
derea conferinței, Babrak Karmal, 
secretar general al C.C. al Partidului

ORIENTUL MIJLOCIU
Vn interviu al președintelui 

R.A, Egipt
CAIRO 15 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului kuweitian 
„Al Siyasa", citat de agenția M.E.N., 
șeful statului egiptean, Hosni Mu
barak, a subliniat că Egiptul este 
inainte de toate un stat arab și că 
reintegrarea sa în lumea arabă este 
naturală. Hosni Mubarak a adăugat, 
totodată, că Egiptul și-ar putea 
asuma un rol important în instau
rarea unei păci globale în Orientul 
Mijlociu. El a subliniat că țara sa 
nu va fi niciodată o bază pentru 
lansarea unui atac împotriva vre
unei țări arabe.

Referindu-se la călătoria prevă
zută în Israel, șeful statului egip
tean a spus că o vizită la Ierusalim 
nu poate fi inclusă în program, date, 
fiind .deosebirile de poziție intre 
cele două țări cu privire la anexa
rea părții arabe a acestui oraș de 
către Israel. Hosni Mubarak a 
adăugat că hotărîrea sa de ă nu vi- 
zița Ierusalimul a devenit o pro
blemă de principiu și de protocol, 
dar care nu va afecta procesul de 
pace și retragerea finală a Israe
lului din Sinai.

cu aproximativ două luni alegerile I 
prezidențiale. Potrivit unor rezul
tate oficiale parțiale, Partidul Li
beral, de guvernămînt, se situează | 
în frunte.

ȘOMAJUL ÎN ȚĂRILE O.C.D.E.
La sfîrșitul primului semestru al I 
acestui an, statele membre ale 
O.C.D.E. vor număra 28,5 milioane 
de șomeri, ceea ce reprezintă 8 la | 
sută din totalul populației active 
din aceste țări — relevă într-un 
comentariu agenția France Presse. 
Situația cea mai gravă este în sta- ’ 
tele vest-europene, unde sînt înre- . 
gistrați, în total, 16,5 milioane de 
șomeri. •

PARLAMENTUL GUATEMALEZ I 
a respins cererea de organizare de j 
noi alegeri prezentată de formațiu
nile politice infrinte în cadrul scru- i 
tinului de la 7 martie. Totodată — 
prin decizia Parlamentului — Anibal- 1 
Guevara, care a obținut 35 la sută 
din voturi în alegeri, a fost desem
nat președinte al Guatemalei.

INUNDAȚIILE DIN BOLIVIA. i 
Ca urmare a puternicelor inunda
ții ce s-au produs in ultima pe
rioadă in unele regiuni din estul . 
Boliviei, a fost decretată stare de 
urgență. în departamentele La Paz, I 
Santa-Cruz și Cochabamba, peste 
25 000 de locuitori din zonele ru
rale sînt izolați de centrele admi- I 
nistrative. .

Democratic al Poporului, a arătat că 
țara sa intenționează să-și clădeas
că relațiile cu toate țările, indife
rent de orinduirea lor politică și so
cială, pe baza respectului reciproc al 
suveranității și independenței de 
stat, a egalității în drepturi și 
neamestecului in treburile interne. 
De pe aceste poziții — a arătat 
vorbitorul — Afganistanul abordea
ză și rezolvarea acelor probleme in
ternaționale care confruntă țara. 
„Noi continuăm eforturile de găsire 
de căi pașnice pentru soluționarea 
lor, desfășurarea unor convorbiri în
tre Afganistan și vecinii săi — Pa
kistanul și Iranul", a declarat Babrak 
Karmal.

Alegerile cantonale 
din Franța

PARIS 15 (Agerpres). — în Franj, 
s-a desfășurat, duminică, primul tur 
de scrutin al alegerilor cantonale, în 
cadrul cărora aproximativ 19 mili
oane de alegători (jumătate din elec
toratul francez) au fost chemați să 
desemneze 2 029 de consilieri gene
rali departamentali (membri ai Con
siliilor locale de administrație), din- 
tr-un total de 7 500 candidați. Agen
ția France Presse informează că par
ticiparea la vot s-a situat in jurul 
cifrei de 75 la sută.

Potrivit rezultatelor oficiale (încă 
parțiale) date publicității luni. Parti
dul Socialist al președintelui Franțois 
Mitterrand a obținut 29.9 la sută din 
voturi, iar Partidul Comunist — 15,9 
la sută. Pentru principalele forma
țiuni politice ale opoziției — Uniunea 
pentru Democrația Franceză și Adu
narea pentru Republică — au fost 
exprimate 18,8 la sută și, respectiv, 
18 la sută din voturi.

în circumscripțiile in care candida- 
ții nu au întrunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi aleși va avea loc 
un al doilea tur de scrutin, la 21 
martie. Observatorii apreciază că la 
cel de-al doilea tur de scrutin for
mațiunile stingii, care vor prezenta 
candidați comuni, au șanse să-și 
sporească procentajele obținute.

DRAMA IMIGRANȚILOR

„ȘOMER ȘI DEPARTE 
DE PATRIE"

Relatările revistei vest-germane „Quick"
Revista vest-germană iși subintitulează amplul articol „Marea noastră 

problemă - să scăpăm de cei 250 000 de muncitori imigranți șomeri 
din R. F. Germania", in care arată, intre altele :

„Cu 13 ani în urmă, J. K. a sosit 
în R. F. Germania. Era, atunci, in 
virstă de 22 de ani și nu avea altă 
dorință decit să-și cumpere un 
costum nou de' haine ! „Mă gin- 
deam — povestește el acum — să 
merg in R.F.G., să muncesc ca 
să-mi cumpăr un costum frumos 
de haine și apoi să mă întorc aca
să, unde sîntem zece copii. Mi se 
părea că merită să fac o călătorie 
atît de lungă pentru a-mi realiza 
această dorință. Costumul și l-a 
cumpărat, dar un loc de muncă 
nu mai are astăzi, iar acum nici 
n-ar mai putea spune unde în
seamnă pentru el „acasă".

J. K. este unul dintre cei 250 000 
de muncitori imigranți — așa-nu- 
miții „gastarbeiter" — aflați în si
tuația de șomeri și „povestea" lui 
este caracteristică pentru numeroși 
străini. Altădată, aceștia erau cău- 
tați ca mină de lucru ieftină, dar 
acum ei au devenit pentru unii o 
problemă, iar pentru alții — chiar 
o povară.

J. K. s-a căsătorit în 1972, Iar 
acum are doi copii. Familia sa este 
nevoită să trăiască din ajutorul de 
șomaj al tatălui și din venitul re
dus al mamei, angajată ca femeie 
de serviciu „Am devenit străini în 
propria noastră țară, iar aici con
tinuăm să rămînem, de asemenea, 
străini" — mărturisește J. K. cu 
amărăciune. „Copiii noștri vorbesc 
numai nemțește. Cu citeva zile in 
urmă, fiul îmi spunea îngrijorat : 
„Tată, pregătește bagajele ! Cole
gul meu, Schmidt, mi-a spus : 
Străinii, afară !“.

Șeful centrului pentru proble
mele imigrației internaționale din 
Frankfurt pe Main, Helmut Jelden, 
a încercat să găsească o soluție 
dificilei probleme a imigranților 
turci — cel mai numeros grup 
etnic al muncitorilor străini. Din 
1972, el încearcă — fără prea mare 
succes — să „acorde asistență" 
muncitorilor turci care doresc să 
se repatrieze de bunăvoie. Exper
tul vest-german sublinia însă că 
eforturile sale in acest domeniu 
pornesc de la convingerea că „nu
mai un infim procent dintre mun
citorii străini vor putea să rămînă 
aici (in R.F.G. — n. red.) pentru 
totdeauna, iar dintre aceștia cei 
mai puțini vor trebui să fie turcii". 
Justificîndu-și „eforturile", el men
ționa că un „gastarbeiter" care se

repatriază de bunăvoie atrage după 
sine alți zece compatrioți !

K. T., in virstă de 43 de ani, 
trăiește de 16 ani in R.F.G., din 
1980 fiind, cu mici întreruperi, șo
mer.

Pentru mulți muncitori străini — 
numărul lor este greu de precizat
— schimbarea climei și a mediului 
ambiant, condițiile proaste' de lo
cuit, alimentația diferită față de 
cea cu care erau obișnuiți repre
zintă factori ce favorizează declan
șarea diverselor maladii. Acestora 
li se adaugă faptul că, în urma 
imigrării, muncitorii străini se văd 
dintr-o dată angrenați într-un me
diu social complet necunoscut, care 
constituie, de asemenea, un impor
tant factor nociv.

Aceste efecte negative sint insă 
de cele mai multe ori prea tirziu 
resimțite, și chiar după un prim 
eșec — de pildă o îmbolnăvire sau 
o concediere — unii „gastarbeiter" 
încearcă să „persevereze". Ei se 
incăpățînează să reziste, chiar 
atunci cînd, ca S. S., nu mai pri
mesc nici măcar indemnizația de 
șomaj, ci doar un „ajutor social", 
de departe insuficient pentru ne
voile minime de subzistență ale 
celor cinci membri ai familiei sale.

„Die gastarbeiter" încep să re
simtă, pe de altă parte, ura față 
de străini. K. K. se declară îngri
jorat de acest climat, care se ma
nifestă și la Miinchen, unde tră
iește. Deși a lucrat 22 de ani în 
R.F.G., această atmosferă l-a de
terminat să se hotărască să se în
toarcă în patrie, după ce iși Va fi 
achitat însă datoriile contractate în 
perioada cit a fost șomer.

în acest context, unele dintre 
puținele oferte de serviciu poartă 
și mențiunea „Nu angajăm stră
ini !“. Cu toate acestea, numeroși 
imigranți se înghesuie, zilnic, de 
la primele ore ale dimineții, in 
fața centrelor de plasare a forței 
de muncă. Puțini sint însă „feri- 
ciții". care obțin unul dintre aceste 
locuri de muncă — în general in 
construcții și in ramurile anexe. 
O funcționară de la Oficiul de pla
sare sublinia că „norocoșii" sint 
cei care au lucrat mult timp in 
R.F.G., vorbesc curent germana și 
și-au schimbat rar locul de muncă
— condiții, evident, din ce in ce 
mai greu de îndeplinit. Dar și așa, 
la prima criză, ei sînt primii con- 
cediați, iar coșmarul reîncepe".
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