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GUf/VW/4 AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Condițiile climatice din aceste zile impun masuri speciale pentru
BUNA ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A iNSĂMlNJĂRILOR

In aceste zile, însâmînțârile și celelalte lucrări 
agricole se desfășoară în condiții climatice deo
sebite. Primăvara întîrzie, vremea este rece, ceea 
ce stînjenește în multe locuri bunul mers al lu
crărilor. Dar tocmai in aceste condiții se verifică 
cel mai bine capacitatea organizațiilor de partid, 
a cadrelor de conducere și specialiștilor din 
unitățile agricole de a asigura mobilizarea mij
loacelor mecanice și a forțelor umane din agri
cultură pentru a se intensifica ritmul însămînță- 
rilor de primăvară.

Esențial în aceste condiții este ca, în funcție

de situația reală din cimp, să se întreprindă 
măsuri energice pentru buna organizare și des
fășurare a semănatului. De aceea, în permo- 
nență specialiștii și conducerile unităților agri
cole trebuie să identifice terenurile zvintate, să 
dirijeze operativ formațiile de lucru pentru a se 
trece imediat la pregătirea solului și însămînță- 
rii. Totodată, pentru ca semănatul să avanseze, 
este necesar — așa cum a indicat Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare — să se trea
că cu răspundere la reamplasarea unor culturi 
din epoca I pe terenuri care pot fi lucrată cu 
prioritate.

Timpul in care trebuie însămînțate culturile din 
prima epocă s-a scurtat mult. Tocmai de aceea, 
orice oră bună de lucru în cîmp trebuie acum 
folosită din plin printr-o maximă concentrare a 
forțelor mecanice și umane ! Nicăieri să nu se 
amine pe mîine ceea ce se poate semăna azi i 
Și eforturile pentru grăbirea însămînțărilor tre
buie să se împletească pretutindeni cu răspun
derea pentru înalta calitate a lucrărilor de pre
gătire a terenului și semănat, pentru asigurarea 
densității optime de plante ia hectar.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI

Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum, fiecare zi 
acestui an! De aceea, 
oră bună de lucru in 
din prima epocă!

Dovediți maximă 
pregătire a terenului
cultură a densității optime de plante la hectar!

contează mult in bătălia pentru recolta 
nu precupețiți nici un efort, folosiți fiecare 
cîmp pentru a grăbi semănatul culturilor

răspundere pentru calitatea lucrărilor de 
și semănat, pentru asigurarea la fiecare

„Mi-era dor de sat
ca de casa părintească"
Dialog cu un tînăr specialist care a revenit în locui 
natal cu dorința de a pune umărul la redresarea 

cooperativei agricole
cunoscut

I. Ștefan.
Cind l-am 

pe Dumitru 
nu m-am gindit o cli
pă că tinărul cu fața 
visătoare, care vorbea 
șoptit, sfios, ar putea 
fi agronom, tntilnirea 
a fost nu in cinlp. ci 
la o ședință de cena
clu, unde s-a citit poe
zie și proză.

Intimplarea a făcut 
ca in această primă
vară să poposesc la 
cooperativa agricolă 
de producție din sa
tul Crăsani, comuna 
Balaciu, localitate așe
zată pe malul drept al 
Ialomiței, ce poartă 
numele piscului încăr
cat de o milenară is
torie. Pe el. Dumitru 
1. Ștefan, l-am găsit 
verificînd o semănă
toare pregătită pentru 
insimințatul mazării. 
Miinile sale purtau 
pecetea muncii; oare
cum surprins de a- 
ceastă reintilnire, l-am 
întrebat :

— Dumneata, aici ?
— Da, sint de-aici. 

Și aici mi-era locul.
Spre seară, cind și-a 

terminat treburile, 
stat pe îndelete 
vorbă. Am aflat 
este unul din cei 
copii ai familiei Ange
la și Ion Ștefan din 
satul Crăsani. Că sint 

. șase frați și cinci su
rori. El este agronom 
șl. de la inceputul lu
nii martie, inginerul- 
șef al cooperativei a- 
gricole de producție, 
cu 3 060 hectare, majo
ritatea suprafețelor 
fiind racordate la sis
temul de irigații Că- 
zănești. Mai are doi 
frați agronomi, care 
s-au dus acolo unde 
au fost repartizați, doi 
sint profesori, unul la 
Fetești și altul in sat, 
iar cel mai tinăr lu
crează in C.A.P. Suro
rile : una este econo- 

y^nistă, a absolvit

ani 
de 
că
11

A.S.E.-ul și lucrează 
■ la Slobozia, alta este 

asistentă medicală in
tr-o comună învecina
tă, două sint eleve in 
clasa a 9-a și a 11-a, 
la liceul din Urziceni. 
iar mezina în clasa a 
7-a, la școala generală 
din sat. 11 copii ; unii 
iși au deja rostul 
în viață, iar alții 
tot viitorul și 
piui fraților 
in față.

— Aici ai 
partizat ?

— Nu. In 
am absolvit, 
repartizat (datorită re
zultatelor bune obți
nute in facultate, a- 
mănunt ce l-am aflat, 
de la primarul comu
nei Balaciu, Ion Moi
se — n.a.) la Stațiu
nea de cercetări pentru 
culturi irigate Mărcu- 
lești, județul Călărași. 
Mi se oferise de la 
început un post care 
imi permitea să mun
cesc și să trăiesc in 
condiții foarte bune. 
Aveam posibilități 
multiple de studiu și 
cercetare. Imt place să 
citesc. Literatura și 
sociologia sint pentru 
mine pasiuni. Seara 
insă mă apuca un dor 
de sat și de ai mei in
cit am cerut transfe
rul. In vara lui 1981, 
cind am hotărit să re
nunț la postul confor
tabil din cercetare 
pentru cel de agronom 
la C.A.P. Crăsani, unii 
m-au privit foarte 
ciudat... Știți, satul 
nostru nu are trotua
re, ulițe pietruite, apă 
curentă, fintinile 
de bază, iar pină 
șosea sint 5 km. 
zultatele cooperativei, 
și ele mai mult decit 
modeste. Despre noi 
și acum se vorbește
ca despre echipele
sortite retrogradării...

— Cum s-ar spune,

tor 
au 

exem- 
mai mari

fost re

1980, cind.
rn-au

sint 
la 

Re

AIUD : Tehnologie modernă de prelucrare a metalului
Specialiștii de la întreprinderea metalurgică din Aiud au proiectat și 

realizat, intr-o concepție originala, o nouă tehnologii de prelucrare a 
pieselor din metal. Aplicată la prelucrarea rolelor pentru laminare, noua 
tehnologie permite creșterea gradului de utilizare a metalului de la 45 
la 80 la sută. Aceasta înseamnă realizarea unei economii de metal de 
80 kg pentru fiecare rolă produsă. (Ștefan Dinică).

HARGHITA :

Tinerele comuniste — militante dîrze 
pentru idealul socialist

Patria socialistă de astăzi este 
rodul muncii și luptei multor ge
nerații care, nu o dată, au suferit 
și s-au jertfit eroic pentru împli
nirea idealurilor de libertate so
ciala. independență și suveranita
te. Femeile române, fiice ale a- 
cestui 'pămint, ș-au integrat orga
nic bătăliilor sociale și naționale 
duse de-a lungul veacurilor de po- 

. porul nostru. înscriind in istorie 
fapte de nepieritor eroism. „In is
toria noastră ca și in întreaga is
torie a omenirii — arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — sint 
nenumărate exemple de eroine. 
Femeile nu au făcut cu nimic mai 
puțin decit au făcut bărbații in 
diferite împrejurări grele ale luptei 
revoluționare". Continuind aceste 
tradiții, alte generații de femei, 
virstnice și tinere, muncitoare, ță
rance, intelectuale, gospodine, ro
mânce ,și din rindurile naționalită
ților conlocuitoare și-au adus con
tribuția, sub conducerea partidului 
comunist, la marea luptă a po
porului pentru drepturi sociale, 
pentru apărarea independenței, su
veranității țării, pentru pace și un 
viitor luminos, pentru socialism. 
Gloriosul jubileu al organizației 
revoluționare de tineret — Uniunea 
Tineretului Comunist — este un 
fericit prilej de a reliefa această 
contribuție, de a pune în lumină 
abnegația și devotamentul dovedi
te de tinerele militante in lupta 
revoluționară.

Partidul Comunist Român a ac
ționat consecvent pentru atragerea 
și integrarea femeilor in mișcarea 
muncitorească și democratică, pen
tru organizarea lor. cu convingerea 
că femeile reprezintă o importan
tă forță a luptei pentru dreptate 
socială si națională, pentru progres 
și propășire. O expresie conclu
dentă a acestei atitudini o consti
tuie faptul că, incă la Congresul 
■său din mai 1921. partidul comu
nist a înscris ca punct distinct al 
ordinii de zi pe cel referitor la 

<____________________

„Mișcarea feminină", punct ce nu 
a putut fi dezbătut ca urmare a 
acțiunii autorităților și a întreru
perii lucrărilor istoricului congres. 
La rindul lor, femeile au înțeles 
ca obiectiveie luptei partidului in
corporează propriile lor aspirații, 
sint expresia cea mai fidelă a pro
priilor lor năzuințe de a clădi o 
lume mai bună, de a asigura un 
viitor demn și luminos pentru co
piii lor.

După făurirea sa, in martie 1922, 
Uniunea Tineretului Comunist a 
acționat consecvent, sub îndruma
rea P.C.R. pentru unirea tinerelor 
muncitoare, țărance și intelectua
le, românce, maghiare, germane și 
de altș naționalități, chemîndu-le 
să ia parte la manifestații, de
monstrații și întruniri organizate de 
mișcarea muncitorească, de for
țele democratice, să lupte pentru 
cucerirea și apărarea unor impor
tante drepturi cetățenești. Dind 
curs acestei chemări, nenumărate 
tinere au fost prezente și au des
fășurat o susținută activitate in or
ganizațiile de masă legale sau ile
gale create sau conduse de Parti
dul Comunist Român : „Cercul fe
meilor comuniste". „Cercul femei
lor muncitoare de pe lingă Sindi
catele Unitare", „Comitetul nentru 
Amnistie", „Ajutorul muncitoresc 
român" și altele.

tn anii furtunoși ai deceniului al 
patrulea, cind ascensiunea fascis
mului crea grat e pericole pentru 
independența și integritatea teri
torială a țării, pentru libertatea po
porului român, partidul a pus in 
fața activistelor ce lucrau in rin
dul tineretului feminin sarcina de 
a • lărgi activitatea revoluționară și 
patriotică a acestuia, de a cuprin
de in rindurile mișcării feminine 
democratice, antifasciste, noi pă
turi și straturi sociale de femei. 
S-au creat astfel noi organizații 
legale de femei, precum „Comite
tul antifascist al femeilor" șl 
„Frontul feminin" ; paralel, un

număr mare de femei au partici
pat la activitatea altor organizații 
de masă sau politice create sau în
drumate de partidul comunist, in 
evantaiul acestor organizații, fie le
gale sau semilegale. se înscriu „Co
mitetul pentru apărarea antifasciș
tilor", „Liga contra prejudecăților". 
Asociația ..Mama și copilul", „Pa
tronajele populare". „Blocul demo
cratic". iar in anii 1940—1944 orga
nizațiile „Apărarea 
„Uniunea Patriotică" 
toate aceste organizații erau antre
nate in lupta pentru drepturi so
ciale și împotriva fascismului sute 
de mii de femei, dintre care in nu
măr mare tinere. S-a acționat in 
această perioadă pentru crearea 
unui front comun de luptă al fe
meilor atit în acțiuni sociale, cit și 
politice. Tn baza acestei tactici 
s-au desfășurat marile acțiuni so
ciale din anul 1934. 
întreprinderi 
Bumbacului", 
,.Astra" din 
linei"

Patriotică", 
etc. Prin

grevele din 
precum „Industria 
.,Venus", „Mioara", 

Capitală, „Industria 
din Timișoara, „Hees" din

Brașov și din alte orașe, in care 
muncitoarele, comuniste, socialiste 
și fără de partid, acționind in front, 
unic, au dat un exemplu înălțător 
de curaj și hotărire in luptă.

Tn perioada premergătoare de
clanșării celui de-al doilea război 
mondial, tineretul revoluționar din 
țara noastră s-a afirmat cu multă 
vigoare in lupta pentru apărarea 
libertăților democratice, pentru in
dependența și integritatea patriei. 
Călăuzite de dorința fierbinte de a 
uni toate femeile intr-un front 
unic de luptă contra fascismului, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului, comunistele și tine
rele uteciste s-au aflat in primele

Dr. Maria COVACI
Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare in pag. a II-a)

ARGUMENTUL SUPREM AL TINEREȚIIMUNCA

Aspect de la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitala Dichiseam!

ai lăsat un loc mult 
rivnit in schimbul u- 
nuia ocolit.

— Intr-adevăr e greu. 
Sint foarte multe de 
făcut. Dar oamenii, 
simt eu, au încredere 
in mine. Nu ar fi pă
cat ca unul din 
trei agronomi ai 
Ion N. Ștefan 
facă de ocară părinții? 
O să fie incă destul de 
greu să ne redresăm, 
dar, așa cum sintem 
hotăriți, și cu sprijinul 
substanțial ' din partea 
județului, avem în
credere că o să facem 
treabă bună. Pămintul 
acesta al Crăsanilor 
este unul din cele mai 
fertile din Bărăgan și 
sper ca, împreună cu 
consătenii mei, să-l 
facem să rodească cu 
întreaga lui putere.

— Șl ce mai citești?
— Cimpul. Sint 3060 

de hectare care tre
buie învățate. învăța
te și cunoscute. Sea- 
'ra, cind ajung acasă, 
adorm înainte să pun 
capul pe pernă. Sint 
inginer-șef...

Am stat de vorbă cu 
președintele coopera
tivei din Crăsani (și el 
ales acum, in primă
vară, in această func
ție), cu mai mulți coo
peratori. Toți 
spus intr-un 
„Trebuie 
Inginerul 
tru și nu 
casă doar 
De fapt.

cei 
lui 

să-și

mi-au 
glas : 

să reușim ! 
e de-al nos- 
s-a întors ti
să ne vadă". 
Dumitru I. 

Ștefan (el ține foarte 
mult la inițială) nu 
s-a întors, ci a venit 
acasă la ai săi, decis 
să contribuie, prin 
munca și învățătura 
lui, la înflorirea grab
nică a meleagului na
tal.

Mlhal VIȘO1U 
corespondentul 
„Scinteil"

Livrări 
suplimentare 

la export
Colectivele de oameni ai mun

cii, români și maghiari, din in
dustria județului Harghita iși 
intensifică eforturile pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor la export. O atenție deose
bită este acordată organizării 
producției și a muncii, aprovi
zionării ritmice cu materii pri
me și materiale a formațiilor 
specializate in producția de ex
port, realizării exigente a ce
rințelor de calitate. Datorită 
măsurilor și acțiunilor initiate 
in acest sens, in perioada care 
a trecut din acest an, Filatura 
din Odorheiu Secuiesc, între
prinderea de tricotaje Toplița, 
întreprinderea de filatură a li
nii pieptănate Miercurea Ciuc, 
întreprinderea de matrițe și 
piese din fontă Odorheiu Secu
iesc și aitele au reușit să livreze 
suplimentar, la solicitarea par
tenerilor externi, produse în va
loare de peste 5 milioane lei. 
(I.D. Kiss),

REȘIȚA :

Noi mărci 
de oțeluri

Colectivul de oameni ai mun
cii de la Combinatul siderurgic 
din Reșița, care a realizat, de 
la inceputul anului și pină 
acum, peste sarcinile de plan 
la producția fizică 3 516 tone de 
fontă, 1 565 tone de oțel, 2 617 
tone de laminate finite pline și 
alte produse, acordă o atenție 
deosebită înnoirii și moderniză- 

promovării unor 
fost

rii fabricației, 
tehnologii superioare. Au 
asimilate 13 noi mărci de oțe
luri, între care cele pentru rul
menți și pentru industria aero
nautică, eliminindu-se astfel

• importul. (Nicolae Cătană).

Nu solicită nimeni (și 
nici nu obține) viza des
părțirii de tinerețe. Prea 
lăudăm tinerețea, prea o 
pierdem fără leac pentru a 
consimți noi înșine în a 
migra din această virstâ. 
Cerul dimineților vieții ne 
așteaptă ca un ciine cre
dincios, ne recunoaște, și, 
după îndelungata odisee a 
virstelor, uitind câ l-am 
părăsit, ne mingîie oste
neala și rănile. Purtăm cu 
noi întocmai ca pe o amu
letă țărina acestui terito- . 
riu de care nu ne lăsăm 
deposedați pină la ultima 
suflare, cea pe care i-o 
înapoiem. Tocmai de aceea 
călătoriile noastre spre 
baștina vieții sint mai nu
meroase decit presupunem. 
Și nu folosim exclusiv ve
hiculul nostalgiei. Ne reîn
toarcem acolo pentru a ne 
identifica pur șl simplu 
prin documentele pe veci 
sigilate ale amintirii. Ciu
dată e doar selecția. De ce 
ancorăm mai degrabă aici 
decit dincolo ? De ce din 
atitea chipuri și împreju
rări rămin in sita vieții 
doar unele, de ce norma 
de putrezire a amintirilor 
este atit de capricioasă ? 
Sint amintiri incoruptibile, 
dar cine poate lămuri ino- . 
xidabilitatea acestora și nu 
a altora ?

Am văzut intr-un muzeu 
glezna unui ostaș roman, 
cimentată de vreme, in 
sandaua sa de marș. Ima
ginea aceasta — rezistentă 
peste două milenii — imi 
vorbește mereu de îndărăt
nicia drumețului. Ce san
dale ale tinereții mi-au ră
mas și unde mă poartă ? 
Arheologic, ce a rezistat 
ruginei a patra decenii ? 
Tălpile reîntoarcerii rezis
tă ? Avem puțin timp pen
tru reîntoarceri și iți tre
buie brațele și obsesia lui 
Peer Gynt sau Ulisse pen
tru a inota împotriva cu
rentului. Dar turismul min- 

»tal pe fluxul memoriei? 
Iată, mă întorc pe ..ulița 
prapriei tinereți" și cred că 
teritoriul mirific al rein-

toarcerii dobindește alte 
dimensiuni și o nesleită ca
pacitate de germinare. Bo
bul e mic, aproape impal
pabil, dar nu moare. Nu 
moare pentru că a „înfră
țit", pentru că tinerețea ta 
este legată indestructibil de 
a altora, pentru că a deve
nit pe nesimțite glie sub 
talpa țării, într-o ștafetă 
nicicind întreruptă, in acea 
dialectică mereu biruitoare 
a fluviului și afluenților. 
Generație după generație. 
Ce am făcut eu sub zodia

arăta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Desigur, coordonatele bi
ografiei patriei sint cu to
tul altele acum. Râmi ne 
neschimbată dialectica flu
viului și afluenților. Există 
peste veacuri și decenii o 
contemporaneitate a vlăs
tarelor aceluiași popor, și 
simțămîntul apartenenței 
la același trunchi, sălășlu- 
ind in inima fiecăruia, im
plică solidaritate, mindrie, 
statornicia telurilor, imbol
dul de a duce mai departe

cestuia, îi stăpinim etapele 
și le desăvirșim, convertin- 
du-ne gospodărește energia 
la singura bancă niciodată 
falimentară : Viitorul. De 
aici sentimentul nostru 
fundamental de certitudi
ne,- tonicitatea vieții noas
tre. Și chiar a sacrificiilor. 
De aici dinamismul acestei 
societăți. Căci tot ce vedem 
in jurul nostru, toate ma
rile realizări au avut un 
curs, totul a început și con
tinuat, am ales ceva , la 
fiecare răscruce și anume 
exact ceea ce trebuia ales :

Reîntoarceri in primăvara patriei
însemnări de Mircea SÂNTIMBREANU

anilor ’44—55 ?. Exact ceea 
ce a făcut generația mea, 
în ansamblul său, ca sin
gură opțiune cu putință : 
răspundeam la chemarea 
Partidului Comunist, che
mărilor viitorului, luptam 
în plin război antifascist 
pentru pace și democrație, 
trudeam in plină secetă și 
mizerie pentru recoltele și 
belșugul viitorului, ne a- 
vintam intre ruine pentru 
reconstrucție. în plină bez
nă pentru lumina cărții, ri
dicam — însuflețiți de co
muniști — schelele viitoru
lui, cot Ia cot, tineri mun
citori, țărani, studenți. Pe 
șantierele Cerna — Jiu. O- 
zana — Cracau, la Agnita 
— Botorca și Bumbești — 
Livezeni. la Combinatul 
„Casa Scînteii", la Ovidiu, 
Doicești, Comănești, la Pa- 
roșeni și Borzești, la Mo- 
roeni și Sadu, pe vastul și 
eroicul eșichier al viitoru
lui. „La înfăptuirea tutpror 
victoriilor noastre, o con
tribuție de neprețuit au 
adus-o milioanele de har
nici și entuziaști 
tinere 
in
lor

țineri și 
din țara noastră, 

frunte cu organizația 
revoluționară" —

și de a înălța, cu jertfe la 
nevoie, nepieritoarea ființă 
a patriei. în această pri
vință nu există nomadism 
sau hatir. Fiecare faptă se 
afundă în trecut, se așaz.ă 
în hronicul zilei de ieri, 
devine zestre pentru înfăp
tuirile de mîine, temei sa
cru de a îndrăzni spre 
culmi pe măsura rădăcini
lor. Vestitele oracole, altă
dată atit de chestionate, au 
amuțit. Și pe bună drepta
te. Știm incotro mergem și 
de aceea știm ce avem de 
făcut. Iar stabilirea viito
rului nostru a devenit un 
„oracol" obștesc. Intr-ade
văr, marea superioritate a 
orinduirii noastre socialiste 
constă, printre altele, și în 
faptul că a clarificat pen
tru noi toți, din prima ti
nerețe, tocmai răspunsul la 
aceste întrebări, că, aflați 
permanent la intersecția cu 
viitorul, știm și incotro și 
de ce trudim și astfel mer
sul nostru, chiar dacă nu 
lipsit de greutăți, nu e în
tovărășit de panica mari
narilor lui Columb. Avem, 
generație după generație, 
conștiința apropierii comu
nismului, avem dovezile a-

spicele pline ale viitorului, 
tntimplarea mița folosit 

deunăzi de arheolog in a- 
cest sens și iată, ca simplă 
mostră și dovadă, am sub 
ochi o antologie aniversa
ră a „Tinerelor condeie", 
pe al căror ogor, cîndva, 
am răsădit eu însumi cite- 
va... idei. Inspirat, antolo
gatorul — prof. Tudor 
Opriș — oferă o addenda 
adine grăitoare pentru a- 
ceastă fireasca înlănțuire a 
zborurilor. Vedem astfel in 
acest „Excelsior" al unor 
coffii-poeți de astăzi și a- 
lături de ele poemele unor 
copilandri ce. incă neștiuți 
de nimeni, semnau acum 
15 ani cu numele : Mircea 
Dinescu, Doina Uricariu, 
Cleopatra Lorințiu. Daniela 
Petri, Ion Mureșan, Vasile 
Poenaru, Ion Stratan, Liviu 
Papadima, Gabriela Hure- 
zean, 
Paul 
Crăsnaru...

Nu altfel stau 
cu orice alte semințe răsă
dite in orice alt ogor, in 
orice altă ctitorie ; in cli
matul prielnic și înnoitor 
al țării, sub veghea părin
tească a Partidului, drumul

Magdalena 
Balahur,

Ghica. 
Daniela

lucrurile

oricărui tinăr de la primă
vară spre rod este de 
nestăvilit Este exact ceea 
ce au făcut, ceea ce înfăp
tuiesc . și vor făuri in a- 
ceastă țară tinerii cu ener
gia lor explozivă, ghidați 
de gindirea, de chibzuință 
celor mai bune călăuze, co
muniștii, pe terenul de 

•muncă și de creație care 
este înălțarea patriei. Știm, 
faptele fiecăruia în parte 
pot apărea prin binoclul 
intors al rememorării mă
runte. Uriaș rămine flu
viul. Văd și revăd de a- 
ceea cu pasiune și uimire 
tot ceea ce a crescut oda
tă cu mine. Bucureștiul, de 
pildă, cu geometria sa ur
banistică anulindu-și toate 
mahalalele, freamătul oră
șelelor altădată obidite — 
rectitorite din temelii, ori
zonturile cimpiilor scoase, 
din beznă și sterpăciune, 
șoseaua Brad — Deva des
pre care acum 40 de ani 
se spunea ,că ar fi putut fi 
de zece ori pietruită cu 
aur etc. etc. Și știu că peste 
tot, ofrandă și talisman stă 
chezășie a trâiniciei truda 
și lupta tuturor foștilor și 
viitorilor tineri. Tinerețea 
noastră și a copiilor noștri.

Tocmai de aceea, cu pri
lejul celei de-a 60-a ani
versări a U.T.C.-ului mi-am 
îngăduit o vizită fugitivă 
în podul cu amintiri al 
propriei tinereți. E o invi
tație făcută fiecăruia spre 
șinele lui cel mai îndepăr
tat care ne ancorează de
finitiv, fără să știm prea 
bine de ce, ca un odgon 
neputrezit în apa decenii
lor. Te întrebi de ce, și nu 
găsești prea ușor răspun
sul. Sau, poate, îl găsești. 
Vezi citeodată în mijlocul 
unei păduri, incă negre, un 
cireș înflorit. Iți captivea
ză privirea... Cind revii 
după un timp, pădurea l-a 
inecat, viguroasă, irezisti
bilă. Imaginea albului can
delabra te urmărește insă, 
de neuitat. Iat-o, evocată 
aici in pragul toamnei 
mele, înfrățite cu tinerețea 
eternă a patriei.
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TULCEA

Se lucrează pe toate 
terenurile zvîntate

In multe unități agricole din județul Tulcea, în 
ciuda timpului rece se lucrează la pregătirea terenu
lui și la semănatul culturilor din prima urgență. Da
torită zvîntării terenurilor, aria semănatului s-a ex
tins in toate consiliile unice agroindustriale.

Se remarcă buna organizare a activității in cimp, 
îndeosebi în unitățile agricole din consiliul agroindus
trial Babadag. Aici, în ultimele două zile s-a lucrat 
cu toate forțele, de dimineața pînă seara, viteza zil
nică la semănat ajungind la 100 de hectare. Pină ieri, 
16 martie, au fost insămințate 400 hectare. „Cu toate 
că lucrările de primăvară au început mai tîrziu, sînt 
condiții ca semănatul culturilor din prima urgență să 
se încheie in două zile — ne spune tovarășul Drăghiei 
Clinei, președintele consiliului agroindustrial Baba
dag. Pentru aceasta, specialiștii depistează zilnic So
lele zvîntate. De asemenea, prin folosirea agregatelor, 
la pregătirea terenului avem un avans față de semă-, 
nat de 300 hectare". Suprafețe mari au fost însâmin- 
țate și in unitățile agricole din consiliile, agroindus
triale Ceamurlia de Jos și Mahmudia. Acolo unde 
specialiștii au urmărit permanent starea de umiditate 
a solului, unde s-au luat măsuri operative de ream- 
plașare a unor culturi în funcție de zvjntarea sole
lor, ritmul semănatului este foarte bun. Astfel, în 
unitățile agricole din consiliul agroindustrial Mahmu
dia, însămînțarea culturilor din prima urgență pe cele 
460 hectare planificate șe apropie de sfîrșit. „Chiar 
dacă timpul nu a fost prielnic in fiecare zi, nu am 
oprit semănatul — ne spune tovarășul Ionel Popa, 
inginerul șef al consiliului agroindustrial Mahmudia. 
Am depistat din vreme solele mai zvîntate și am 
schimbat amplasarea unor culturi, cum ar fi mază
rea, ovăzul. In felul acesta ne-am încadrat in grafi
cul de semănat".

Pină luni seara, în județul Tulcea terenul a fost 
pregătit pe aproape 5 000 hectare, iar sămînța s-a in
trodus în brazdă pe 2 614 hectare. Luni, de pildă, cu 
toate că vremea a fost friguroasă, s-au semănat 
aproape 700 hectare cu mazăre, in pentru ulei și cul
turi furajere. Se lucrează din plin și în legumicul
tura. La Stațiunea pentru cercetări, și producerea car
tofului Tulcea, in celelalte unități cultivatoare se 
plantează cartofii timpurii. Pînă ieri, din cele 500 hec
tare planificate s-au plantat aproape 200 hectare.

ARGEȘ

Cîștig de timp Ia plantarea 
răsadurilor

Pe terenurile asociației legumicole din Topoloveni, 
județul Argeș, care deține o suprafață de 1 400 hec
tare, continuă plantarea în cimp a răsadurilor de 
varză timpurie. „Ne-am gîndit să cîștigăm timp — ne 
spune inginerul Ionel Gherghina, directorul asociației. 
Pe o bună parte din suprafață varza a fost plantată 
cu 10 zile în urmă. Cu toate că au fost nopți cu ger 
și brume, cultură se prezintă bine, fapt ce ne va per
mite să obținem varză timpurie în prima jumătate a 
lunii mai. Tot devreme a fost plantată și salata". în 
cursul zilei de 16 martie se lucra de zor și la alte 
culturi. La ferma Călinești au fost insămințate 20 din 
cele 80 hectare prevăzute a se cultiva cu mazăre 
păstăi. Lucrările se desfășoară sub supravegherea 
șefului de fermă, inginerul Constantin Popescu. în 
8 din cele 11 ferme, în amenajările pentru produce
rea răsadurilor, care ocupă o suprafață de 25 000 mp, 
se executau lucrări de îngrijire. De asemenea, în 
ferma nr. 3 au loc sortarea și calibrarea cartofilor in 
vederea plantării in terenul deja pregătit. La ferma 
nr. 5 Topoloveni a fost pregătit în condiții optime te
renul pentru însămînțarea verdețurilor.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

£rte posibil, este necesar să se obțină in acest an 
LKUMt TIMPURII ÎN CANTITĂJI ClT MAI MARI

Legumele constituie, după cum se 
știe, produse de bază în alimentație. 
Tocmai de aceea, potrivit planului, 
în acest an urmează să se producă 
6,8 milioane tone de legume, o can
titate mult mai mare decît s-a ob
ținut în anii precedenți. Pentru a 
se asigura aprovizionarea ritmică 
a pieței cu aceste produse, impor
tant este ca eie să fie obținute cit 
mai de timpuriu și în mod eșalonat, 
din primăVară și pină toamna tîrziu. 
în urma acțiunilor desfășurate pînă 
acum, in grădini au fost însămîn- 
țate și plantate suprafețe destul de 
mari : 6 200 hectare mazăre pentru 
păstăi, 6 000 hectare mazăre pentru 
boabe, 1 320 hectare usturoi, 850 hec
tare rădăcinoase, iar în județul Te
leorman au fost plantate primele 55 
hectare cu conopidă timpurie,

în pofida timpului rece, munca în 
grădinile de legume continuă să se 
desfășoare intens. Acest lucru este 
favorizat și de pregătirile mai te

meinice care au fost făcute pentru 
producția acestui an. Astfel, întrea
ga suprafață a fost arată din toam
nă, iar pentru culturile din prima 
urgență terenul este modelat pe 
11564 hectare, lucrările de plantare 
puțind incepe mai devreme. Dacă 
la acestea mai adăugăm și fantul 
că producerea răsadurilor este bine 
organizată — insămințarea in sere, 
solarii încălzite și răsadnițe este în 
grafic — se poate afirma că sînt 
reale posibilități ca să se obțină 
producții bune de legume în a- 
cest an.

După perioada de consum a le
gumelor din sere și solarii ur
mează producția celor obținute în 
cimp. Important este ca și recolta 
de legume ce se obține în cimp să 
fie devansată. Grădinarii noștri au 
o veche tradiție în această privință, 
tradiție care — așa cum a indicat 
conducerea partidului — trebuie con-

Neculai AM1HULESEI
corespondentul „Scînteii” Foto : N. BuicăInsâmințarea mazorei Io I.A.S. Mihâilești, județul Giurgiu

tinuată și dezvoltată. Pentru a se 
asigura buna aprovizionare a popu
lației cu legume și evitarea goluri
lor în ' aproviziona-ea piețelor, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare a stabilit să fie aplicate 
o serie de măsuri menite să ducă la 
devansarea producției de legume. 
Astfel, în Ioc de 15 000 hectare cu 
tomate timpurii in cimp, urmează 
să fie cultivate 30 000 hectare. De 
asemenea, vor fi aplicate măsuri 
tehnice pentru a se realiza o pro
ducție mai timpurie și la alte specii 
legumicole : ardei gras și gogoșar, 
castraveți, dovlecei și altele. în rân
durile de față ne vom referi la mă
surile care trebuie intreprinse acum 
în vederea devansării producției le
gumicole.

Asigurarea de răsaduri de bună 
calitate constituie prima condiție de 
care depinde obținerea de legume 
timpurii. Aceste răsaduri trebuie 
produse prin repicare în cuburi 
nutritive, de dimensiuni mai mari 
(7X7 cm), in spații protejate cu fo
lie de polietilenă (solarii). Sistemul 
de producere, cunoscut dealtfel de 
legumicultori, va permite obținerea 
unui răsad avansat în dezvoltare, 
care, plantat în cimp, nu va suferi, 
ci iși va continua normal vegetația. 
Unităților agricole li s-a asigurat 
baza materială necesară (semințe, 
folie), urmind ca acțiunea de repi
care să înceapă imediat. Pentru a- 
ceastă trebuie să fie urgentate lu
crările de acoperire a solariilor, con
fecționarea cuburilor și semănatul 
în vederea repicării.

La tomatele timpurii, semănatul • 
trebuie terminat pină la 31 martie. 
In răsadnițe sau solarii cu paturi 
calde. în acest scop se va folosi și 
semănătura efectuată pentru cultura 
de vară cu soiuri timpurii. Repicarea 
urmează să se termine pină la 10 
aprilie, astfel ca plantarea in cimp 
să înceapă in prima decadă a lunii

mai. Răsadul va avea astfel 45—55 
zile, cu prima inflorescență formată.

O atenție deosebită trebuie acor
dată călirii răsadului, lucrare ce 
trebuie executată cu 5—7 zile ina- 
inte de pjantat, prin ridicarea late
rală a peretelui solarului și rărirea 
udărilor.

La ardei gras și gogoșar, procedeul 
va fi același ca și la tomate, folo- 
sindu-se răsadul de la semănătura 
efectuată pină acum. La nevoie se 
va semăna teren în plus, lucrare ce 
trebuie terminată — in răsadnițe sau 
solarii cu paturi calde — pînă la 31 
martie, urmind ca repicarea să se 
incheie pină la 15 aprilie, iar plan
tarea în ciipp — în decada a doua 
a lunii mai. Repicarea se va face 
cu cite două fire la cuib. La castra
veți și dovlecei se recomandă semă- 
narea directă in cuburi nutritive. 
La castraveți se pun cite două se
mințe la cub, lucrarea efectuîndu-se 
în perioada 25 martie—1 aprilie, iar 
răsadul va putea fi plantat in cimp 
in prima decadă a lunii mai.

Aplicarea acestor măsuri va asi
gura obținerea unei producții mai 
timpurii cu 12—14 zile față de cul
turile realizate prin răsad nerenicat. 
Ținînd seama de cerința devansării 
producției de legume, important este 
ca atit în unitățile agricole, cît și in 
gospodăriile populației să se orga
nizeze producerea a cit mai multe 
răsaduri viguroase și sănătoase. De 
asemenea, este nevoie să fie apli
cate toate măsurile tehnice pe care 
specialiștii și grădinarii le cunosc, 
pentru a se obține cantități cît mai 
mari de legume timpurii.

, Ing. Paul FOCț””” *
directorul Trustului 
de producție pentr 
de cimp din Ministe 
Agriculturii și Industr 
Alimentare

- PRIORITATE OBIECTIVELOR PRIVAZUTE PENTRU ACEST 1!
Noul laminor din Roman

BOTOȘANI

Dezbatere privind eficiența educativă a teatrului

Acum cuvintul decisiv îl au furnizorii 
utilajelor

Noul laminor de 20 de țoii aflat 
în construcție la întreprinderea de 
țevi din Roman este unul dintre 
cele mai importante obiective ale 
industriei noastre metalurgice. Prin 
intrarea lui în funcțiune vor fi a- 
coperite integral necesitățile econo
miei naționale de țevi cu diametre 
mari. Este, deci, pe deplin justifica
tă atenția sporită acordată bunei or
ganizări și desfășurări a lucrărilor 
pe acest șantier. Ca urmare, halele 
noului obiectiv se află într-un sta
diu avansat : spațiile de producție 
sînt închise, cea mai mare parte a 
fundațiilor pentru utilaje — execu
tate, iar podurile rulante — în func
țiune. Acum se fac ultimele pregă
tiri pentru începerea unei noi acti
vități în finalizarea laminorului : 
montajul utilajelor și Instalațiilor. 
Despre problemele ridicate de mon
tajul utilajelor ne vorbește tovară
șul Petre Enea, inginerul șef al în
treprinderii beneficiare :

— Am acționat împreună — con
structori, montori și beneficiari — 
pentru ca să asigurăm integral fron
turile de lucru, un stoc corespunză
tor de utilaje, organizarea judicioa
să a lucrărilor, materializate prin- 
tr-un grafic coordonator de desfă
șurare pe obiective și termene. Din
tre aceste condiții, cele mal multe 
sint de-acum asigurate. Din păcate, 
sintem confruntați și cu o serie de 
probleme.

— Care este cea mai dificilă 7
— Desigur, asigurarea utilajelor.
— Spuneați totuși că dispuneți de 

un stoc corespunzător.

— Cantitativ, da. Avem peste 
1 600 tone de utilaje, volum care 
pare îndestulător cel puțin pentru 
.început Lucrurile nu stau insă de
loc bine din punctul de vedere al 
structurii acestora. Multe sint utila
je, ansamble și repere disparate, 
care nu pot fi instalate decit după 
ce vom primi o altă serie de utilaje. 
Desigur, vom începe cu efeea ce set 
poate monta, chiar și în condiții mai 
grele, -dar aceasta nu poate decit 
influențeze negativ organizarea 
ritmul lucrărilor, deci și durata 
execuție.

Din analiza acestei stări 
lucruri reiese că răspunderea o 
poartă unii furnizori de utilaje, care 
intirzie să-și onoreze obligațiile con
tractuale. între aceștia. întreprin
derea de utilaj tehnologic Buzău, 
combinatele de utilaj greu din Cluj- 
Napoca și Iași și, chiar, întreprin
derea metalurgică din Aiud, unita
te subordonată aceluiași minister ca 
și întreprinderea beneficiară a in
vestiției. Avem convingerea că or
ganizațiile de partid, colectivele și 
conducerile acestor unități furni
zoare vor dovedi cu promptitudine 
întreaga receptivitate față de aoelul 
beneficiarului de a grăbi livrarea 
utilajelor restante. Apel adresat 
dealtfel și altor furnizori — între 
care întreprinderea constructoare 
de mașini Reșița, „Eiectroputere" 
Craiova. „Electrotehnica" București 
— solicitați să analizeze posibilită
țile de a asigura în avans față de 
termenele contractuale utilajele 
destinate acestui obiectiv.

Există însă și un alt aspect, a- 
nume că unele utilaje necesare nou
lui laminor nu au fost contractate. 
Intr-o recentă ședință a biroului 
comitetului județean de partid s-a a- 
preciat că această serioasă intîrziere 
in contractare, ca și în sosirea pe 
șantier a unor utilaje cu termene 
restante se datorește și conducerii 
întreprinderii de țevi din Roman — 
chemată să urmărească mai îndea
proape, cu mai multă stăruință pro- • 
blemele ridicate de construcția nou
lui laminor.

, Nu trebuie pierdute din vedere 
efectele, economice deosebite, ale so
luționării la timp a problemelor a-, 
duse in discuție. Dacă se reduce du- va ten.așJaumS

rata de montaj a utilajelor și, impli
cit, este scurtat termenul de punere 
in funcțiune a laminorului ciț o sin
gură lună, se vă putea obțin*  o pro
ducție a cărei valoare echivalează 
cu aceea a compensației pe timp de 
un an acordată tuturor oamenilor 
muncii din județul Neamț,*  ca ur
mare a majorării prețurilor de des
facere a produselor alimentare. Deci, 
iată uri argument temeinic pentru 
rezolvarea cu maximă răspundere și 
operativitate a tuturor problemelor 
pe: pare le ridică terminarea lucră- 
rilor !a .acest obiectiv industrial.

Constantin BLAGOV1C1 
corespondentul „Scînteii"
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Combinatul de îngrășăminte chimice din Slobozia

Certitudinea punctualității 
și disciplina

ordinea

In urma unei temeinice analize și 
a evaluării realiste a .posibilităților 
existente de intensificare a ritmu
lui de montaj la noile capacități ale 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Slobozia (etapa a doua), ana
liză efectuată sub directa coordo
nare a biroului județean de partid, 
la care au participat tovarășii 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice, și Dumitru Popa, 
ministrul construcțiilor industriale, 
au fost stabilite măsuri cuprinzătoa
re pentru ca, in acest an, fabricile 
de amoniac și uree să intre in pro
ducție. în esență, a fost stabilit un 
riguros 
aplicare 
tămînal

program de lucru, a cărui 
este urmărită zilnic și săp- 
pe fiecare lucrare în parte.

O precizare : acum, prioritare sint 
lucrările de montaj și probele me
canice și tehnologice. Cum se des
fășoară lucrările pe șantier?

Mai intîi se cuvine relevată răspun
derea cu care colectivul șantierului 
Slobozia din cadrul Trustului de mon
taj pentru utilaj chimic București își 
realizează prevederile din program. 
Astfel, in prima decadă a lunii 
martie au fost realizate : proba de 
presiune a conductei de gaz tehno
logic, care va alimenta capacitățile 
din noua etapă ; sistemele de conduc
te de la fabrica de amoniac pentru 
începerea probelor tehnologice ; lu
crările de montaj de la refortnerul 
primar și legăturile dintre reforme- 
rul secundar și cazanele recupera
toare. La ora actuală, problemele pri
vind asigurarea cu materiale și uti-

laje pentru instalația de amoniac 
sint in linii mari rezolvate, urmind 
să se treacă la probele tehnologice, 

în al doilea rind menționăm buna 
colaborare cu beneficiarul (Combina
tul de îngrășăminte chimice Slobozia), 
care preia cu operativitate instala
țiile, precum și cu antreprenorul ge
neral (Trustul de construcții indus
triale din București) și celelalte 
subantreprize. Pentru realizarea in 
întregime a montajului mai sint însă 
de rezolvat o serie de probleme t adu
cerea de urgență a separatorului de 
amoniac 106 F de la întreprinderea 
„Grivița roșie" București, restituirea 
de către Combinatul chimic Făgăraș 
a turbinelor de gaz sinteză și gaz 
metan împrumutate in cursul anului 
1981 ; asigurarea ventilatoarelor de 
reglare de către Centrala de îngră
șăminte chimice Craiova și asigu
rarea ventilatoarelor tip VT 125 de 
către întreprinderea „Ventilatorul" 
București.

în condițiile in care se asigură 
cota de gaz metan și avizul de des
chidere de către Ministerul Petrolu
lui și Ministerul Industriei Chimice, 
in scurt timp se vor face toate probe
le pentru aprinderea focului, uscarea 
traseului, înzidirilor și betoanelor re
fractare, precum și curățirea chimică 
la traseele pentru aburi de înaltă 
presiune.

Cert este că, prin respectarea ri
guroasă a ordinii și disciplinei pe 
șantierț prin folosirea integrală a 
timpului de lucru și asigurarea asis
tenței tehnice din partea specialiști
lor, toate formațiile de montori reu
șesc zilnic să-și îndeplinească și de
pășească sarcinile ce Te revin pe 
baza graficelor de lucru stabilite.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii"

In organizarea Con
siliului Culturii și 
Educației Socialiste, a 
A.T.M. și a forurilor 
locale de resort, la 
Botoșani s-a desfășu
rat recent o largă 
dezbatere privind ac
tualitatea spectacolu
lui de teatru, .modul 
în care teatrele din 
țara noastră se inte
grează in amplul pro
ces de educare a ti
neretului în spiritul.

politicii P.C.R.. al ce
lor mai nobile idea
luri ale poporului ro
mân. La dezbatere au 
participat dramaturgi, 
regizori, directori și 
critici de teatru din 
cele mai importante 
centre ale țării, so
ciologi, reprezentanți 
ai organelor și orga
nizațiilor U.T.Ci, ai 
altor instituții de edu
cație. Pentru sonda
rea opțiunilor reper
toriale ale tineretului

— opțiuni în baza că
rora s-au desfășurat 
în principal lucrări
le dezbaterii — Tea
trul „Mihai Emines- 
cu“ din Botoșani a 
supus atenției mai 
multe spectacole de 
actualitate. . Manifes
tarea și-a propus să 
omagieze și împlini
rea, in această săptă- 
mină, a 60 de ani de 
la crearea U.T.C, (Sil
vestri Ailenei).

Militante dine pentru 
idealul socialist

(Urmare din pag. I)
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„Clevetirea, spune Iorga. 
nu ucide, nici nu face rană ; 
ea pîngărește numai pe ace
la de la care a pornit". Că tră
im o epocă de inflație a ce
lor care se pîngăresc astfel, 
pe aiurea, asta o știu citi
torii noștri foarte bine. Un 
fapt petrecut recent vine 
să confirme din nou acest
adevăr. Iată, pe 12 martie 
a.c.. postul de radio „Deut
sche Welle", din Republi
ca Federală Germania, difu
zează știrea că românul Va- 
sile Stingă, unul din cei mai 
buni handbaliști ai recent 
încheiatului campionat mon
dial, ar fi rămas în această 
țară care, precum se știe, a 
găzduit comoetitia. „Infor
marea" ascultătorilor se face, 
chipurile, apelînd la ceea ce’ 
spun alții în legătură cu a- 
cest lucru. Zice comenta
torul :

„Pe prima pagină a coti
dianului -Westdeutsche All- 
gemeine Zeitung» de joi 11 
martie a.c. am găsit-senzația 
zilei, ca epilog la camoiona- 
tul mondial de handbal ce 
s-a încheiat in Germania 
federală : cel mai bun ju
cător al reprezentativei ro
mâne și unul dintre cei mai 
apreciațl handbaliști ai ac
tualului campionat, Vasile 
Stingă. în virstă de 25 ani și 
membru al clubului „Steaua", 
nu s-a întors in patrie". 
Prinsă în virtejul logoreei 
fără nici o acooerire, per
soana de la microfoanele lui 
„Deutsche Welle", bazată 
pe fanteziile unui ziar se 
vede treaba in pană de sen
zații tari. face speculații 
abracadabrante : dacă Stin
gă nu si-a prelungit sejurul 
in Occident înseamnă că... 
a cerut azil politic. Oricum, 
totul e învăluit in „mister", 
secretarul Federației române 
de handbal a „răsnuns mo
rocănos" la întrebarea în 
chestiune, se zvonește chiar 
că handbalistul român ar ti 
înaintat, zilele acestea, „o

cerere către Federația inter
națională de handbal pentru 
obținerea aprobării de a 
juca la un alt club". Se dă 
c.a sigură dispariția celui 
despre care este vorba în 
ziua cînd trebuia să plece 
împreună cu lotul acasă și 
se afirmă că decizia asta ar 
fi fost luată în urma con
tactelor cu alți sportivi ro-

tie. ora 15,40, ora Bucureș- 
tiului. (Dealtfel, dacă cei de 
la „Deutsche Welle" și-ar 
face cit de cît scrupule, 
fiind mai grijulii cu infor
mațiile servite ascultătorilor, 
n-aveau decit să formeze 
numărul de telefon al aero
portului și să caute in lis
ta de pasageri persoana... 
dispărută in chip atit de

că totul Se poate cumpăra, 
trafica. Chiar și un om cu o 
conduită demnă, care ține la 
țara lui, care nu s-a simțit 
niciodată atras de alte reali
tăți. Realități care, potrivit în
suși postului de radio amin
tit, nu sint deloc îmbietoare 
nici pentru cel ce ar nutri a- 
semenea gtaduri. Astfel, pe 
aceleași unde, la 27 februarie

„Steaua", zilele trecute, este 
mai mult decît convingă
toare :

— Tot ce au spus ziarele 
și postul de radio din Ger
mania federală despre mine 
sint calomnii pe care le res
ping cu indignare. Cei care 
lansează iresponsabil aseme
nea scorneli nu țin seama 
de adevăruri elementare.

„Senzația zilei" sau 
practica reprobabilă 

a dezinformării
Adevărul despre falsitatea unei știri 

colportate de postul de radio 
„Deutsche Welle“

mâni pripășiți prin Germa
nia federală.

Teribil de rezistente tre
buie să fie microfoanele 
respectivului post dacă n-au 
sărit din priză la îngrămă
direa atîtor minciuni pe se
cunda de emisie ! Să rămî- 
nem însă numai la fapte :

1. La ora cînd se azvîrleau 
în eter asemenea „informații" 
care aduc dovada unei greu 
calificabile lipse de probitate 
profesională, handbalistul de 
la „Steaua" era de mult acasă, 
ba. după propria sa declara
ție. „începusem întins antre
namentele. deoarece s-a și 
programat la Focșani primul 
meci din campionat".

2. Vasile Stingă n-a „dis
părut" nicăieri, ci a călă
torit, cum era și normal, cu 
lotul, a venii acasă cu ace
lași avion în ziua de 8 mar-

misterios. Cum regula asta 
se pare că nu intră în obi
ceiurile casei, colportarea 
unui asemenea fals și-a fă
cut drum spre timpanele 
credulilor).
. 3. Lucian Grigorescu, se

cretarul Federației române de 
handbal, declară : „Nu am 
stat de vorbă cu nimeni des
pre așa ceva. Nu mi-a pus 
nimeni nici o întrebare in 
legătură cu pretinsa inten
ție a lui Stingă".

Asupra speculației despre 
presupusul „azil politic" nu 
mai e cazul să stăruim. Dar 
pentru că un ziar o inserează 
pe post de senzația zilei, iar 
„Deutsche Welle" o preia și 
o colportează, să constatăm 
doar un singur lucru, dealt
fel deloc nou : optica celor 
care lansează asemenea 
„știri" este dominată de ideea

a.c., coment.îndu-se modifică
rile legii privind acordarea 
azilului politic in' R.F.G., 
prin care se urmărește îm
piedicarea abuzării de acest 
drept, se afirma nici mai 
mult, nici mai puțin : „Nu
mai una din zece cereri de 
azil politic este la ora actua
lă aprobată". Pînă și „Euro
pa liberă", într-o emisiune 
din 9 martie a.c., era nevoita 
să recunoască : „Ascultătorii 
noștri să rețină că. pentru 
mement. perspectivele mun
citorilor imigranți sau ale 
solicitanților de azil politic 
■nu sint nicidecum trandafi
rii in Republica Federală".

Se înțelege de la sine că 
toate acestea nu au absolut 
nici o legătură cu sportivul 
despre care este vorba. De
altfel, declarația pe care a- 
cesta ne-a făcut-o la clubul

Unde am învățat eu hand
bal ? Aici, în România. Unde 
m-am afirmat, beneficiind de 
condițiile excelente create 
dezvoltării sportului ? Aici, 
in România. Pentru cine joc 
eu, în primul rind ? Pentru 
spectatorii din rîndul cărora 
m-am ridicat, care mă pre
țuiesc, mă stimează, mă în
curajează cu dragoste și pe 
care eu îi iubesc. Locul meu 
e aici, nici nu pot concepe 
că aș putea trăi, munci și 
juca în altă parte. Spun asta 
și ca om care a călătorit 
mult și a văzut multe. Lo
cul meu e aici, in România, 
și nicăieri în altă parte, cu 
atit mai mult cu cît viața 
mea aici își are rădăcinile, 
rostul ei așezat : sînt sludent 
la Institutul de educație fi
zică și sport, in anul III, in 
vara asta vreau să-mi înte-

meiez un cămin, cei dragi 
inimii mele se află cu toții 
aici. Iată de ce mă surprin
de și mă Indignează faptul 
că unii nu se dau în lături 
de la a inventa aseme
nea calomnii sfidătoare.

O declarație demnă de un 
sportiv de valoarea lui Vasile 
Stingă, de un om care știe 
să-și poarte în cinstire patria. 
Dealtfel, in definitiv, 
l-ar fi putut 
pe reputatul 
să se gîndească 
politic ? Cumva 
tivele deloc trandafirii' 
în această direcție ? 
ce l-ar fi putut îndemna pe 
handbalistul român să re
nunțe la convingerile lui. de 
cetățean și patriot ? Cum
va soarta celor amăgiți care 
au eșuat lamentabil prin 
străini ? „Deutsche Welle" 
știe foarte bine cum se „pro
copsesc", de regulă, aceștia. 
Fostul handbalist Capră, de 
exemplu, face pe... ‘ masorul 
și pedichiuristul în R.F.G. 
Un alt handbalist, Tudosie, 
e de un an de zile în cău
tare de 
me. lui 
milă de 
pe casă 
tea de... 
chiură.

In aceste circumstanțe e 
firesc să ne întrebăm : ce 
se urmărește prin colporta
rea unor asemenea neadevă
ruri, prin calomnierea unui 
mare sportiv, a convingerilor 
lui ? Cu atit mai mult cu cit 
„Deutsche Welle" este un 
post de emisie oficial, nu o 
publicație particulară oare
care ! E clar pentru oricine _ 
că asemenea procedee re
probabile, care trezesc pe 
drept cuvint doar indignarea 
oricărui om de bună credin
ță. nu folosesc pînă la urmă 
nimănui.

Nici măcar acelora care le 
profesează !

ce
determina 
handbalist 

la... azil 
„perspec- 

■‘S

angajament. O vre- 
Capră i s-a făcut 

el și l-a introdus, 
și masă, in activita- 

masaj și pedi-

IHe TANASACHE

rinduri, mobilizind femeile din fa
brici, uzine și din birouri, femeile 
din mediul rural, românce sau a- 
parținind naționalităților conlocui- 

’ to are, comuniste, socialiste sau 
fără apartenență de partid la 
demonstrațiile care au avut loc in 
acei ani.

S-au înscris pentru totdeauna în 
istorie, ca un moment culminant 
al valului luptei populare conduse 
de partid în acea perioadă împo
triva fascismului, pentru apărarea 
independenței naționale, marile de
monstrații de la 1 Mai 1939, în or
ganizarea cărora un rol esențial a 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neînfricat comunist și înflăcărat 
conducător al mișcării de tineret. 
La reușita politică a acestei mari 
acțiuni patriotice șl-a adus contri
buția și tovarășa Elena Petrescu 
(Ceaușescu), despre care organele 
de siguranță raportau în acel an 
că era „conducătoarea secției de 
tineret din sectorul Negru al 
Capitalei". La chemarea comuniști
lor și uteciștilor, în rindurile de
monstranților s-au aflat un mare 
număr de femei tinere, textiliste 
de la fabrica „Jaquard", munci
toare de la „Balcani", de la Regie, 
de la F.R.B., de la „Postăvăria Ro
mână", de la „Mociornița" și din 
numeroase alte întreprinderi.

Dîrzenia, spiritul revoluționar și 
abnegația dovedite de tovarășa 
Elena Ceâușescu în pregătirea 
marii manifestații de la 1 Mai 
1939 aveau să-și afle o nouă ilus
trare în activitatea desfășurată ul
terior, alături de alți tineri comu
niști și utecișli. în cadrul bresle
lor create de regimul de dictatură 
regală. Acționind alături de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ale cărui 
curaj și neistovită putere de mun
că constituiau un permanent și 
mobilizator exemplu, tovarășa 
Elena Ceaușescu a militat pentru 
ca in cadrul cercurilor culturale 
ale breslelor să se realizeze edu
cația revoluționară a tinerilor 
muncitori, astfel incit aceștia să 
devină luptători hotăriți pentru 
cauza clasei muncitoare. Semna- 
lind această activitate, organele de 
Siguranță raportau că serbarea 
clmpenească din ziua de 13 au
gust 1939, organizată în „Parcul 
veseliei", a fost transformată de 
tinerii comuniști, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, într-o 
acțiune politică menită să subli
nieze cerința realizării frontului 
popular antifascist, a eliberării de- 
ținuților politici. Informînd că to
varășa Elena Ceaușescu a fost alea
să „Regină a Muncii" — fapt prin el 
însuși concludent pentru prețuirea 
de care se bucura in rîndul tova
rășilor de muncă — organele de 
Siguranță menționau că tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a adresat aooi 
muncitorilor : „Mulțumesc prole
tariatului conștient de eforturile 
făcute pentru apărarea libertății și 
a martirilor clasei muncitoare. 
Cerem piine și dreptate, intrarea 
în legalitate". încă de atunci s-au 
afirmat înaltele sale însușiri de 
revoluționar și om politic. însușiri 
care în anii socialismului, în înal

tele răspunderi ce i-au fost încre
dințate de partid și de stat, aveau 
să-și găsească afirmarea plenară.

$i în perioada dictaturii anto- 
nesciene, tinerele comuniste și u- 
tecistele s-au găsit alături de for
țele politice înaintate ale societă
ții, participînd activ la acțiunile 
de sabotaj, de distrugere a ma
șinii de război hitlertste, la grev» 
și demonstrații, cu tot riscul uno. 
asemenea acțiuni in condițiile răz- ' 
boiului și ale prezenței trupelor 
hitleriste în țară. Ca adevărate în
truchipări ale curajului și ero
ismului femeilor in anii dictaturii 
fasciste se înfățișează manifesta
țiile de Ia Iași din noiembrie 1940, 
organizate împotriva dictaturii le
gionare, pentru drepturi și libertăți 
democratice ; grevele de la „Indus
tria Textilă Arădeană" din aprilie 
1942, la care au participat, timp de 
5 zile, peste 900 de muncitoare ti
nere și virstnice ; manifestațiile or
ganizate la București împotriva 
războiului in fața primăriei secto
rului I Galben, la fabrica de piine 
„Gagel", . la „Moara Comercială" 
din Șoseaua Ștefan cel Mare etc.

Pentru activitatea desfășurată, 
numeroase tinere revoluționare au 
fost internate in lagăre de con
centrare, în închisori, iar altele au 
plătit chiar cu viata. Tributul de 
suferințe al comunistelor și ute- 
cistelor din acei ani nu poate fi, 
desigur, evaluat ; el trebuie apre
ciat ca o datorie pe care revolu
ționarele și-au făcut-o față de 
lu-ota înaintașelor și ca o contri
buție la temelia construirii Româ
niei socialiste.

In noile condiții politice de după 
23 August 1944, comunistele, ute- 
cistele, femeile tinere și virstnice 
au constituit tot atitea prezențe 
active pe baricade în zilele insu
recției, și-au adus contribuția, 
uneori chiar cu arma în mină, la 
războiul antihitlerist, au răspuns 
cu devotament și abnegație la che
marea Partidului Comunist Român 
„Totul pentru front, totul pentru 
victorie," s-au avintat, alături de 
întregul popor, în marile bătălii 
pentru democratizarea și refacerea 
economică a țârii, pentru înfăp
tuirea profundelor transformări 
revoluționare încununate prin vic
toria noii orînduiri în România.

Iar de atunci încoace toate ma
rile victorii ale poporului român 
în construcția socialistă incorpo
rează, la loc de cinste, aportul ti
neretului feminin, al tuturor fe
meilor din țara noastră, care, în 
condițiile noii orînduiri, ale depli
nei egalități în drepturi pe care 
le-a asigurat-o dau. alături de 
toți cetățenii patriei, întreaga mă
sură a capacității, cunoștințelor și 
elanului lor revoluționar, afirmîn- • 
du-se plenar pe toate planurile 
vieții social-politice, economice și 
cultural-ștlintifice. Iar acesta este 
nu numai semnul că aspirațiile 
atitor generații de luptătoare re
voluționare s-au împlinit, ci și do
vadă faptului că femeile de azi în
țeleg să cinstească lunta înainta
șilor prin faote de muncă, să ducă 
mai denarte torța celor ce ne-au 
premers pentru înălțarea patriei 
în bunăstare și demnitate. .
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Centenarul nașterii lui Nicolae Titulescu
REUNIUNEA COMEMORATIVĂ

Marți, 15 martie 1932, a avut loc, 
la Ateneul Român, reuniunea 
consacrată centenarului nașterii lui 
Nicoiae Titulescu, personalitate de 
seamă a vieții politice româ
nești din perioada inte-belică, 
diplomat și jurist de prestigiu in
ternațional, care a militat neobosit 
pentru apărarea păcii, a indepen
denței și suveranității României, a 
integrității sale teritoriale, a egali
tății în drepturi între toate statele. 

’ în prezidiul reuniunii, orga
nizată de Ministerul Afacerilor 
Externe, Academia Republicii So
cialiste România, Academia de 
științe sociale și politice, Asociația 
de drept internațional și relații in
ternaționale, au luat'loc tovarășii Pe
tru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Petre 
Gigea, ministrul finanțelor. Marin 
Rădoi, adjunct al ministrului edu
cației și invățămintului, loan Anton, 
vicepreședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice.

în sală se aflau personalități ale 
vieții politice, cultural-științifice, re
prezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din intreprinderi și instituții din Ca
pitală,

Erau prezcnți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, co
respondenți ai presei străine.

Deschizind reuniunea, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu a evo
cat personalitatea și activitatea lui 
Nicolae Titulescu în contextul vie
ții politice contemporane, subliniind 
vocația europeană a României, ac
țiunea ei realistă șl eficientă îndrep
tată astăzi sore unitatea țărilor de 
pe continentul nostru, bazată pe res
pectul orînduirilor sociale, al inde
pendenței și suveranității fiecărei 
națiuni, ne o colaborare și coopera- 

orespunde inte- 
n Eurona, cit și 
tinderii și păcii

entate de acad, 
dintele Corni te- 
oricilor din Re- 

România, prof.
Geamănu, pre- 
de drept inter- 

i internaționale, 
i, Ion Popescu- 
nstitutului de stu- 

«... l-politice, dr. Cos-
tin Murgescu, membru corespondent 
al Academiei, director general al In
stitutului de economie mondială, 
Constantin Flitan, președintele Aso
ciației juriștilor, prof. univ. Alexan
dru Bălăci, președintele Asociației 
române pentru Națiunile Unite, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, au relevat gindirea și activi
tatea desfășurată de Nicolae Titules
cu pentru făurirea statului național 
unitar român și recunoașterea inter
națională a unirii din 1918, patriotis
mul de care acesta a fost animat in 
slujirea marilor interese naționale, 
angajarea plenară în promovarea și 
apărarea principiilor democratice, 
progresiste în relațiile internaționa
le, atitudinea fermă împotriva fas
cismului, agresiunii, revizionismului, 
politicii de forță și dictat, acțiunea 
consecventă in favoarea cooperării 
economice internaționale, a păcii, 
securității și dezarmării, contribuția 
deosebită la progresul științei româ
nești.

în cadrul, comunicărilor au fost 
prezentate pe larg orientările, prin
cipiile și obiectivele politicii externe 
a Republicii Socialiste România, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, care 
constituie o expresie a înaltei res
ponsabilități pentru destinele păcii, 
securității șl colaborării intre toate 
popoarele lumii.

Evocindu-se personalitatea ilustru
lui om politic și diplomat român care 
a fost Nicolae Titulescu, s-a arătat 
că gindirea și opera acestuia, expre- 

țeniului creator al poporului 
continuă o tradiție de con- 

fidelitate față de principiile 
pt, cooperare, respect reciproc 

și egalitate între toate națiunile lu
mii, cultivată secole de-a rindul de 
activitatea diplomatică a celor mai 
de seamă înaintași.

în expuneri s-a relevat că po
porul român, singurul in întreaga 
Europă de sud-est care și-a menți
nut — în condiții deosebit de vi
trege — autonomia de stat, institu
țiile și conducerea națională de-a 
lungul evului mediu și epocii mo
derne, îmbinînd lupta cu arma în 
mină cu arta înțelepciunii politice 
pentru menținerea ființei naționale, 
pentru independență șl suveranita
te națională, a atumulat 0 bogată 
experiență de negocieri cu state 
mari și mici, de apel statornic la 
principiile dreptului, de cultivare a 
soluțiilor pașnice pentru diferendele 
dintre națiuni, a cooperării și prie
teniei. în pofida limitelor gîndirii șl 
acțiunii lui Titulescu, marcate de 
clasa căreia i-a aparținut și de 
epoca in care a trăit, au arătat vor
bitorii, el va rămine in analele is
toriei diplomației ca un fervent 
apărător al respectării principiilor 
fundamentale ale dreptului interna
țional, in.relațiile dintre state, ca 
un militant hotărit împotriva agre
siunii și războiului.

Comunicările au relevat că tot ce 
a fost înaintat în concepțiile și acti
vitatea lui Nicolae Titulescu iși gă
sește o fericită împlinire, pe un 
plan superior, în politica externă a 
României socialiste, care incorpo
rează interesele și aspirațiile funda
mentale ale poporului român și, tot
odată, ale întregii umanități. în 
acest context, s-a subliniat că poli- 
tioa, externă a României adine în
rădăcinată în aspirațiile și conștiin
ța poporului român, în unitate in
timă cu opera de construcție a 
societății socialiste multilateral dez
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voltate, răspunde cerințelor asigu
rării unui climat de pace și colabo
rare, condiție sine qua non a înăl
țării materiale și spirituale a pa
triei, cit și a celor mai înaintate 
comandamente ale progresului isto
ric al omenirii in acest ultim pătrar 
de veac.

Vorbitorii au scos în evidență fap
tul că in elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, rolul determinant, con
tribuția hotărâtoare revin tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care, in decursul 
celor 17 ani de cînd conduce desti
nele patriei, a imprimat activității 
internaționale a României un dina
mism fără precedent, asigurind pre
zența și acțiunea constructivă a ță
rii noastre pretutindeni unde se 
clădește edificiul păcii, securității și 
cooperării între națiuni. Pătrunză
toarele sale analize ale fenomenelor 
internaționale,, privite de fiecare 
dată in conexiunea realităților in 
continuă schimbare, clarviziunea ju
decăților de atîtea ori confirmate de 
viață asupra evenimentelor com
plexe și contradictorii de pe arena 
mondială, asupra raportului de 
forțe și sensului evenimentelor, so
luțiile propuse pentru conflictele și 
problemele grave care confruntă 
omenirea, spiritul militant al acțiu
nilor sale concrete l-au impus in 
viața politică a lumii ca pe o pro
eminentă personalitate a contempo
raneității, au făcut ca tabloul poli
ticii mondiale să fie greu de imagi
nat astăzi fără aportul României 
socialiste, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Concretizînd concepția partidului, 
a secretarului său general, Congre
sul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român a stabilit cu claritate 
orientările și liniile directoare ale 
politicii noastre externe.

Pornind de la faptul că poporul 
este, în ultimă Instanță, adevăratul 
făuritor al politicii interne și ex
terne, vorbitorii au subliniat in 
mod unanim că președintele ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adus o notă revoluționară originală 
și în privința reflectării voinței și 
exercitării puterii poporului în ac
tele de politică externă.

Considerind că popoarele sînt 
acelea care joacă rolul hotăritpr în 
rezolvarea marilor probleme ale 
contemporaneității, conducerea țării 
noastre practică o diplomație des
chisă, directă, inițiativele și propu
nerile pe care ea le promovează 
adresîndu-se atît factorilor de răs
pundere, cit și popoarelor din țările 
respective.,

Reamintind că România, profund 
atașată cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării, promovează o politică 
de largă deschidere internațională, 
comunicările au scos în relief că ea 
pune in centrul activității sale ex
terne dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu toate țările socialiste. 
Țara noastră amplifică raporturile 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, extinde legăturile 
cu toate statele, indiferent de orin- 
duirea socială, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, al participării 
active la circuitul mondial al valori
lor materiale și spirituale. S-a apre
ciat că relațiile internaționale ale 
țării noastre se remarcă atît prin 
amplitudine, cit și prin preocuparea 
de a li se conferi un fundament și 
perspectivele durabile, evidențiind 
concret atașamentul statornic și ac
țiunea fermă a României pentru 
soluționarea justă a problemelor 
vitale ale contemporaneității, pe 
baza respectării riguroase a princi
piilor suveranității și independenței.

Expoziția „Permanențe ale politicii externe 
românești. Centenarul Nicolae Titulescu"

Ieri, la Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, a fost 
inaugurată expoziția omagială „Per
manențe ale politicii externe româ
nești. Centenarul Nicolae Titulescu".

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, loan Anton, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, personalități ale 
vieții culturale, un numeros pu- 
t; c,

Sei da aniversării nașterii
lui Niv l i ‘‘v’escu, meritele sale 
remarcau, m plan politic și di
plomatic pentru creșterea prestigiu
lui României în lume, precum și 
momente ale continuității, pe un 
plan superior a unor idei ce i-au 
fost scumpă Și pe Care România so
cialistă le-a valorificat, integrîndu-le 
politicii sale externe, au fost sub
liniate in cuvîntul rostit la deschi
dere' de ministrul afacerilor externe, 
Ștefan AndreL

Sute de facsimile, fotografii, o- 
biecte, cărți — înmănuncheate aici — 
ilustrează mai presus de toate un 
mare adevăr : politica al cărei re
marcabil exponent a fost ilustrul om 
politic și diplomat Nicolae Titulescu 
iși trăgea seva din adincuri de isto
rie, de-a lungul căreia oamenii pă- 
mintului românesc și-au dovedit sta
tornic vocația de , pace, prietenie și 
bună înțelegere intre popoare. Citim 
astfel o cifră care atestă că in evul 
mediu țările române au încheiat 233 
de tratate și convenții externe : de 
alianță, de comerț — și absolut nici 
unul urmărind scopuri de cucerire, 
de lovire a drepturilor altuia. Ur- 
cînd pe firul istoriei, alte exponate
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deplinei egalități iii drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a-și făuri viața in mod liber, 
fără nici un amestec din afară.

Vorbitorii au prezentat pe larg 
preocupările constante și demersul 
prompt și energic ale României so
cialiste. ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu in favoarea reducerii ten
siunii intre state, întăririi păcii și 
securității internaționale, pentru tre
cerea neîntîrziată la măsuri de 
dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară. S-a amintit că 
România a prezentat numeroase pro
puneri constructive, că ea militează 
pentru o abordare nouă, radicală, a 
problematicii dezarmării, care să 
ducă la realizarea echilibrului mili
tar, nu prin sporirea, ci prin redu
cerea continuă și sistematică a chel
tuielilor militare, a armamentelor și 
efectivelor armate.

Gravitatea momentului actual — 
s-a precizat în expuneri — decurge 
din faptul că armamentul acumulat, 
îndeosebi cel nuclear, pune in peri
col civilizația umană, existența în
săși a vieții pe planeta noastră. Por
nind de la acest trist și grav adevăr, 
vorbitorii au fost unanimi in a sub
linia că, in aceste împrejurări, o 
rezonantă deosebită canătă vibrantul 
apel adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care îndeamnă ca în 
numele vieții, al dreptului fun
damental al omenirii la viață, la 
pace și libertate, să ne unim efortu
rile sounind un NU hotărit cursei 
înarmărilor, războiului, armamente
lor atomice de orice fel, să facem 
totul pentru a impune dezarmarea 
și, în primul rînd, dezarmarea nu
cleară, pentru a instaura o pace 
trainică pe Pămînt.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, în cadrul expunerilor probleme
lor de mare actualitate privind pro
movarea cooperării și securității pe 
continentul european, evidențilndu- 
se acțiunea constructivă a României 
pentru depășirea împărțirii conti
nentului in blocuri militare, pentru 
făurirea unei Europe unite, bazată 
pe o largă conlucrare între state 
independente și suverane, fără nici 
un amestec din afară, pe respecta
rea orînduirii din fiecare țară.

în acest spirit,’ s-a subliniat că nu 
complicarea, ci sprijinirea eforturilor 
unei țări europene sau alteia în de
pășirea dificultăților temporare, cu 
respectarea strictă a independenței 
naționale și neamestecului în trebu
rile interne reprezintă un aport rea! 
la promovarea in fapt a telurilor 
securității europene, la crearea con
dițiilor ca fiecare stat să poată con
tribui efectiv la întărirea cooperării 
și stabilității pe continent și în în
treaga lume. S-a arătat, totodată, că, 
avindu-se în vedere pericolul deose
bit de grav ce planează asupra Eu
ropei, ca urmare a acumulării fără 
precedent de arme și armamente, in
clusiv de arme nucleare. România 
se pronunță cu hotărîre pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune și retragerea 
celor existente, pentru eliminarea 
oricăror arme și armamente*  nuclea
re din Europa.

Comunicările au scos în evidentă 
faptul că țara noastră, considerind 
Balcanii parte componentă a proce
sului de dezarmare, de pace și secu
ritate pe continentul european, des
fășoară o activitate susținută pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și prietenie cu toate statele acestei 
regiuni, pentru transformarea aces
teia intr-o zonă lipsită de arme nu
cleare, a prieteniei, păcii și bunei 
vecinătăți.

aduc spre noi zvonurile îndelungatei 
bătălii politico-diplornatice pe care 
poporul român a purtat-o pentru ca 
dreptele lui deziderate, spre a căror 
înfăptuire lucrase secole de-a lungul, 
— Unirea Principatelor din 1859, do- 
bindirea independenței în 1877—78, 
unirea deplină din 1918 — să fie în
scrise în paragrafele tratatelor inter
naționale.

Și iată, in acest context, prima fo
tografie înfățișindu-1 pe Nicolae Ti
tulescu în vremea cînd la Paris, în 
1918, desfășura o susținută activita
te pentru recunoașterea legitimelor 
deziderate naționale românești. Era 
începutul unei activități tenace, de 
durată, așezată statornic în slujba 
intereselor supreme ale țării. Alte 
zeci de fotografii, articole de presă, 
documente de arhivă ilustrează con
tribuția deosebită a lui Nicolae Ti
tulescu la creșterea prestigiului in
ternațional al țării, pun in relief ori
entările esențiale ale activității poli- 
tico-diplomatice românești interbe
lice. Două panouri aduc în fața ochi
lor anii 1930 și 1931, cînd Titulescu 
a fost ales consecutiv doi ani la rînd 
președinte al Adunării Societății Na
țiunilor. Citim opinia unui ziar el
vețian : realegerea lui Nicolae Ti
tulescu la președinția Adunării 
Societății Națiunilor reprezintă „o 
adevărată binefacere". Căci, așa 
cum argumentează expoziția, Ni
colae Titulescu și-a pus întreaga 
forță a talentului său în serviciul 
celor mai scumpe aspirații ale po
poarelor : apărarea păcii, înfăptuirea 
dezarmării, creșterea încrederii, așe
zarea relațiilor dintre state pe prin
cipiile egalității, respectului indepen
denței și suveranității etc.

Privim alte cifre. In 1945 România 
întreținea relații diplomatice cu 25 
de state, în 1965 cu 67, iar in 1982 cu 
137 de state. In graiul lor, ele su
gerează poate cel mai exact dina

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 martie. In țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, mai ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mai accentuate în nord-vestul 
țării, unde vor cădea ploi locale, tn 
rest, ploi Izolate. Vînt slab plnă la mo

Referindu-se la necesitatea impe
rioasă a reducerii tensiunii din rela
țiile internaționale, a reluării și con
tinuării politicii de destindere, in
dependență și colaborare, vorbitorii 
au arătat că România, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță 
ferm, militează și acționează cu 
consecvență în această direcție, 
considerind că se impun eforturi 
sporite pentru înfăptuirea acestui 
deziderat, mai ales în situațiile de 
criză și încordare deosebită exis
tente pe plan internațional, și, în 
același timp, exprimă convingerea, 
confirmată de viață, că nu există 
problemă in litigiu intre state care 
să nu poată fi rezolvată pe cale po
litică, prin tratative.

O problemă fundamentală a zile
lor noastre, au relevat vorbitorii, 
de care depinde stabilitatea econo
mică și politică mondială, o consti
tuie lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. în acest scop, s-a 
arătat că România, ea însăși țâră 
în curs de dezvoltare, promovează 
cu consecvență o concepție proprie, 
originală, elaborată de tovarășul 

• Nicolae Ceaușescu, cu privire la ne
cesitatea, conținutul și căile de fău
rire a noii ordini economice inter
naționale, subliniindu-se necesita
tea restructurării întregului sistem 
de raporturi economice dintre state, 
așezarea acestora pe principiile 
egalității și echității. S-a reamintit 
poziția României, care consideră că 
Organizația Națiunilor Unite este 
cadrul cel mai adecvat pentru sta
bilirea și întreprinderea, cu partici
parea tuturor statelor, a unor mă
suri efective, de natură să contri
buie la lichidarea subdezvoltării 
economice, să sprijine eforturile 
proprii ale țărilor in curs de dez
voltare, să asigure o evoluție echi
librată a economiei mondiale.

In continuare s-a accentuat că, în 
condițiile actuale, participarea 
egală in drepturi a tuturor statelor 
la viața internațională se impune 
ca o necesitate obiectivă. Subliniin
du-se răspunderea ce revine mari
lor puteri, vorbitorii au relevat po
ziția României, care consideră că 
problemele cu care este confruntată 
lumea de astăzi nu pot fi rezolvate 
de un cerc restrîns de state, oricît 
de mari și de puternice ar fi ele. 
Țările mici și mijlocii, țările în curs 
de dezvoltare și țările nealiniate, 
ce alcătuiesc marea majoritate a 
lumii, sint chemate să joace un rol 
crescind in găsirea de soluții care 
să țină seama de interesele fiecărei 
națiuni.

Organizația Națiunilor Unite este 
forumul reprezentativ de care dis
pune omenirea pentru armonizarea 
intereselor tuturor națiunilor, ca
drul corespunzător pentru promo
varea înțelegerii și colaborării intre 
state, pentru întărirea securității și 
asigurarea unei păci trainice în 
lume.

în lumina ideilor generoase ex
primate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în expuneri s-a arătat 
că in pofida agravării situației in
ternaționale existente în lume. 
România este ferm convinsă că po
poarele dispun de forța necesară, 
că stă in puterea lor să impună te 
politică nouă, de egalitate, demo
cratică, să oprească cursa înarmări
lor, să asigure trecerea la dezar
mare, pacea și colaborarea interna
țională.

în unanimitate, vorbitorii au dat 
expresie sentimentului de legitimă 
mîndrie pe care îl încearcă astăzi 
întregul popor român, în fața dove
zilor elocvente care atestă că Româ
nia socialistă se bucură de stima, 
respectul și admirația popoarelor, 
ocupind un loc demn in concertul 
națiunilor lumii.

mismul fără precedent ăl politicii 
internaționale a României socialiste, 
prezența sa activă pe arena mondia
lă, ca și în conștiința lumii. Sint în
fățișate aici principiile ducă care se 
conduce România in relațiile sale cu 
alte state, principii astăzi larg recu
noscute ca singurele ce pot așeza ra
porturile dintre țări și națiuni pe 
baze trainice, nrincipii a căror sta
tornică respectare și, promovare a 
adus României un larg prestigiu in
ternațional. Prestigiu care, așa cum 
relevă și această expoziție, este pre
tutindeni asociat de numele pre
ședintelui țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de clarviziunea și 
realismul gîndirii sale, de valoroasele 
sale inițiative pentru ca cerul lumii 
să rămînă mereu și peste tot senin, 
ca omenirea să fie eliberată de spec
trul unui război nimicitor.

Silviu ACHIM
★

în localul Liceului de matematică- 
fizică „Nicolae Bălcescu" din Craio
va a avut ioc marți vernisajul ex
poziției filatelice omagiale „Nicolae 
Titulescu". Organizată cu prilejul 
sărbătoririi centenarului ilustrului 
diplomat român, de către Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Dolj cu sprijinul filialelor 
Dolj și Olt ale A.F.R., aceasta reu
nește colecții aparținind unor filate- 
liști din Argeș. Bacău, Gorj, Caraș- 
Severin, Mehedinți, Olt, Dolj, Pra
hova, Timiș și Vilcea. Ele sint gru
pate pe următoarele teme : „Pagini 
din istoria patriei", „Lupta poporului 
român pentru libertate socială și na
țională". „Istoria patriei, flacără vie 
a conștiinței socialiste", „Pentru u- 
manitate", „Oameni de seamă ro
mâni", „P.C.R. — partidul năzuințe
lor și al marilor împliniri", „Aniver
sări", „Pace", „Pace copiilor" și al
tele.

(Agerpres)

derat. Temperaturile mînîme vor fi cu
prinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
iar cele maxime între 5 șl 15 grade. 
Dimineața, tocai, ceață, tn București : 
Vreme in general frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Tendințe de ploaie slabă 
spre sfirșitul Intervalului. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 1 și plus 
2 grade, iar cele maxime între o și 12 
grade. Ceață slabă dimineața. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Doua expoziții cu tema:
„Studențimea comunistă - prezență activă 

in viața sociai-economică a țării“
Sub acest titlu, In sala 

de expoziții a Institutului 
de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală s-au 
deschis : „Expoziția na
țională studențească de 
artă fotografică" și „Ex- 
poziția-concurs de afiș 
politic". Dedicate celei 
celei de-a 60-a aniversări 
de la crearea U.T.C. și 
a 25 de ani de la înfiin
țarea U.A.S.C.R., cele 
două manifestări (la al
cătuirea cărora au parti
cipat studenți din întrea
ga țară) ii prezintă pe ti
nerii studioși ai patriei — 
atit prin intermediul ima
ginii fotografice, cit și 
prin acela al, creației ar
tistice — uniți strins in a- 
celași gind și efort de 
autodepășire.

Organizată de U.A.S.C.R., 
„Expoziția națională stu
dențească de artă foto
grafică" aduce in imagi
nile surprinse de studen
ții membri ai cineclubu- 
rilor și cercurilor foto 
bucuria unui bilanț în 
care rezultatele muncii la 
învățătură, desfășurate in 
cele 19 centre universita
re ale tării, in cele 43 de 
institute de invățămint 
superior cu 111 facultăți, 
se îmbină cu roadele 
muncii obținute in activi
tatea de cercetare științi
fici, cu munca patriotică 
desfășurată pe marile 
șantiere naționale, cu ac
tivitatea culturală desfă
șurată in edițiile succesi
ve ale „Festivalului artei 
și creației studențești"

Sesiuni
„Concepția Partidului Comunist 

Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la locul și rolul tineretului în 
procesul făuririi soc'etății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, sarcinile 
tineretului mehedințean pentru ridi
carea continuă a producției, pentru 
infăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal" — s-au intitulat simpozi
oanele, dezbaterile și expunerile 
găzduite marți de intreprlnderile de 
vagoane și de confecții din Drobeta- 
Turnu Severin, liceul industrial din 
Vinju Mare, de alte unități econo
mice, sociale, de cultură și invăță
mint din Mehedinți. Au luat cuvin- 
tul membri ai Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. și ai U.T.C., 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, lectori ai comitetului jude
țean de partid, profesori de istorie 
și filozofie. In încheiere au avut loc 
spectacole omagiale de cintece și 
versuri dedicate împlinirii a 60 de 
ani de la crearea U.T.C. și a 25 de 
ani de la înființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Avind genericul „Șase decenii de 
istorie revoluționară a Uniunii Tine
retului Comunist sub steagul de luptă 
al Partidului Comunist Român", la 
Cluj-Napoca s-au desfășurat lucră
rile unei sesiuni de comunicări și re
ferate, organizată de către Școala 
interjudețeană de partid din loca
litate.

Comunicările și referatele prezen
tate au înfățișat pe larg drumul glo
rios de luptă și muncă al U.T.C., sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, împotriva exploatării și asu
pririi, pentru triumful nobilelor idea
luri de libertate națională, pentru, 
victoria și edificarea orînduirii noi, 
socialiste. Cu viprantă recunoștință 
a fost evocată prestigioasa și neobo
sita activitate desfășurată de către

Cronica zilei
Marți, la Facultatea de istorie și 

filozofie a Universității din Bucu
rești a avut loc o sesiune științifică 
consacrată împlinirii a 75 de ani de 
la răscoala din 1907 și a 20 de ani 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii in țara noastră. In refe
ratele prezentate a fost subliniat ro
lul secular al țărănimii in lupta pen
tru libertate socială și independență, 
fiind înfățișate principalele răscoale 
țărănești ale epocii moderne, poziția 
mișcării muncitorești și socialiste, a 
partidului clasei muncitoare față de 
aceste răscoale și, în special, față de 
cea din 1907. Mai multe referate au 
înfățișat activitatea desfășurată de 
P.C.R. in rindurile țărănimii, rolul 
alianței muncitorești-țărănești in cu
cerirea și consolidarea puterii poli
tice revoluționare in România, pro
blemele fundamentale ale dezvoltă
rii agriculturii noastre socialiste la 
cotele exigențelor calitative actuale 
în spiritul concepției partidului și 
statului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. privitoare la infăptuirea 
unei noi revoluții agrare in țara 
noastră,
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sau cu variate forme ale 
activității sportive. Re
zultatele deosebite obți
nute in aceste domenii 
sint tot atîtea etape către 
înfăptuirea unui generos 
program educativ care 
are in vedere dezvoltarea 
plenară, multilaterală a 
oelor ce ■ vor contribui 
prin munca și creația lor 
la edificarea României de 
miine.

„Fie ca exemplul ge
nerațiilor care au înălțat 
prin munca și lupta lor 
România pe culmile civi
lizației de azi să însufle
țească tinerele vlăstare 
ale poporului nostru, pen
tru a-și pune întreaga 
pricepere și forță in 
slujba patriei, a națiunii 
noastre socialiste". Cuvin
tele secretarului general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
înscrise ca un moto pe 
simezele expoziției, ală
turi de panoul cu fotoco
pii ale unor documente 
și mărturii ale luptei re
voluționare duse de U.T.C. 
în ilegalitate, se impun, 
ca un prețios îndemn, in 
conștiința tinerelor gene
rații studioase ale țării, 
cu forța exemplului per
sonal. Dealtfel, imaginile 
care au consemnat pre
zența președintelui țării 
in mijlocul studenților, al 
tineretului, cuvintările și 
indicațiile date cu aceste 
prilejuri au constituit 
momente cu profunde 
semnificații in viața or
ganizației studenților. Re

alizările, fixate acum in 
imagine, realizări obținu
te de cei peste 190 0C0 de 
studenți ai țării, ne dau 
dreptul să încercăm sen
timentul puternic și pe 
deplin just.ficat de min- 
drie.

Transformările adinei 
înfăptuite in destinul u- 
nor întregi generații de 
tineri ai patriei noastre 
au fost posibile și datori
tă condițiilor materiale 
deosebite asigurate stu
denților.

Accesul larg la știință și 
cultură, la creația artistică 
a contribuit la afirmarea 
multor talente, la o amplă 
manifestare a lor. Iar aici 
forța evocatoare a cifrelor 
impune și mai convingător 
o realitate a faptelor. 
17 917 studenți au partici
pat la etapa de masă a 
celei de-a 14-a ediții a 
„Festivalului artei și crea
ției studențești".

Amintim, de asemenea, 
faptul că la Universiada 
1981 in clasamentul neofi
cial pe națiuni reprezenta
tiva României a ocupat 
locul II cu 31 medalii de 
aur, 11 de argint și 20 de 
bronz. Ilustrind prin ima
gini elocvente toate aceste 
realități, studenții comu
niști se manifestă. încă o 
dată, ca o prezență activă 
in viața socială, economică 
a țării.

Mesajul lor izvorît din 
sentimentul plenar, crea
tor al marilor înfăptuiri, 
al perspectivelor din viața 
materială și. spirituală ,a

de referate si comunicări
tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă 
din fragedă tinerețe, in rindul Uniu
nii Tineretului Comunist, contribuția 
sa definitorie la întărirea unității 
moral-politice și de acțiune a tine
retului revoluționar, democratic și 
progresist din patria noastră, la or
ganizarea U.T.C. și ridicarea pe 
trepte superioare a activității sale, 
grija sa părintească față de tinere
tul patriei, căruia ii sînt create con
diții deosebite de muncă, de viață, de 
studiu și afirmare.

La clubul întreprinderii „Electro- 
precizia" Săcele a avut loc marți un 
simpozion consacrat aniversării a 
6Q de ani de la crearea U.T.C. și a 
25 de ani de la înființarea U.A.S.C.R. 
Referatele și comunicările prezen
tate au evidențiat activitatea desfă
șurată de tinăra generație a patriei, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru îndeplinirea exempla
ră a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. A fost 
reliefată contribuția deosebit de im
portantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea și afirma
rea mișcării revoluționare de tineret 
din România, concepția secretarului 
general al partidului privind rolul și 
locul tinerei generații in opera de 
făurire a societății socialiste.

Muzeul Doftana a cunoscut in 
aceste zile premergătoare aniversării 
U.T.C. o mare afluență de vizitatori. 
Cu acest prilej, miilor de tineri 
— muncitori, elevi, studenți și mili
tari — le-au fost prezentate expuneri 
despre princioalele moinente ale 
luptei comuniștilor în această închi
soare, devenită adevărată școală de 
educare și formare a cadrelor poli
tice, despre tinerețea revoluționară 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, și acti
vitatea sa eroică desfășurată, încă

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, la Miinchen, în meci re

tur contind pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, echipa Universitatea 
Craiova va intîlni formația Bayern 
Miinchen. Jocul va începe la ora 
21,00 și va fi transmis in întregime 
de posturile noastre de radio pe pro
gramul 1.
• La Sibiu se va disputa astăzi 

un meci de fotbal între o selecțio
nată divizionară și echipa care ne-a 
reprezentat la campionatul mondial 
de juniori disputat in Australia. 
Din rindul formației divizionare fac 
parte printre alții Cavai, Ducadam, 
Rednic, Zare, Paraschiv, Nicșa, Ga
bor. Turcu și Petcu. Echipa de ti
neret va avea în componentă pe 
Girjoabă, Alexa, Eduard, Matei, 
Balint. D. Zamfir, Sertov, Bolba și 
Lasconi.

© Simbătă, 20 martie. în cadrul 
competiției naționale „Daciada", se 
va desfășura competiția automobilist- 
tică „Raliul femeii", la care și-au 
anunțat participarea sportive din 7 
județe ale tării. Startul se va da de 
la ora 9 de la Curtea de Argeș. 
Traseul cursei măsoară 100 km. cu- 
prinzind și o probă de viteză și în- 
demînare. » 

României socialiste este 
adus și de expoziția de 
afișe politice dedicate 
celor două aniversări. Or
ganizată de Centrul uni
versitar București, „Ex
po’.iția de afișe*  politice" a 
fost realizată de studenți 
din toate centrele univer
sitare (atit de cei care ur
mează institute de arte 
plastice și de arhitectură, 
cit și de membrii cercu
rilor de arte plastice din 
toată țara). Confruntarea 
acestor lucrări, in cadrul 
concursului care are loc in 
aceste zile, este totodată 
(indiferent de rezultate) 
un dialog tot atit de util 
pentru conturarea unei 
imagini exacte a creativi
tății desfășurate in cadrele 
acestui gen bine definit, 
cit și a implicării sociale 
a tinerei generații. Darul 
de a selecta amănuntul 
revelator, de a folosi ima
gini simbolice pentru a 
degaja înțelesuri superioa
re legate de aniversarea 
celor 6 decenii de la crea
rea U.T.C. și a unui sfert 
de secol de existență a 
U.A.S.C.R. se distinge in 
multe "din afișele prezen
tate la Institutul de arhi
tectură. Mai p-' 
litățile plastice 
relevă una sau 
lucrări, ansarnl 
pătă in conștiir' 
rului o dimeh's 
țenească, conturează co
munitatea Studenților cu 
problemele de acut interes 
ale actualității.

Marina PREUTU

din fragedă virstă, în rîndurile or
ganizației de tineret, despre rolul și 
locul U.T.C. in intreaga viață social- 
politică a României socialiste. Au 
avut loc, cu acest prilej, intilniri cu 
veteranii mișcării revoluționare de 
tineret, cu activiști de partid și ai 
U.T.C., inmînări de carnete U.T.C. 
unui număr de peste 500 de tineri, 
primiți recent in rîndurile organi
zației.

Dintre manifestările numeroase Or
ganizate de Comitetul județean Tul- 
cea al U.T.C. in cinstea aniversării 
a 60 de ani de la crearea organizației 
revoluționare a tineretului, de o lar
gă participare s-a bucurat concursul 
„File de luptă și de muncă avintată 
sub flamura glorioasă a partidului", 
desfășurat în localitățile : Babadag, 
Cerna, ffopolog, Măcin și Tulcea.

Expuneri, dezbateri și simpozioane 
privind istoricul de șase decenii ale 
organizației de tineret din România, 
contribuția tinerilor pe toate frontu
rile construcției socialiste din patria 
noastră, urmate de spectacole cultu- 
ral-artistice susținute de formații 
artistice ale tineretului, au avut loc 
la : Sulina, Mahmudia, Măcin, Isac- 
cea șl în alte localități dunărene.

Casa de cultură din Reghin a găz
duit sesiunea de comunicări „’Pre
ocupări ale tinerilor in activitatea de 
creație tehnico-științifică". Tot aici 
s-a desfășurat, in prezența a peste 
250 de tineri, masa rotundă „înfăp
tuirea revoluției agrare în Româ
nia — preocupare de prim ordin a 
partidului și statului nostru". Casa 
de cultură găzduiește, de asemenea, 
expoziția documentară de fotografii 
„Din activitatea uteciștilor și pionie
rilor din orașul Reghin", iar sala 
cinematografului Patria din localita
te a programat în aceste zile „Gala 
filmului pentru tineret".

(Agerpres)

• Pugiliștii români îșl continuă 
pregătirile în vederea campionatelor 

” ' care, după cum s-a mai 
la 4 mai, la 
la un turneu

mondiale 
anunțat, vor incepe 
Miinchen. Participind 
internațional desfășurat la Veneția, 
cinci dintre selecționabill au obținut 
primul loc la categoriile respective : 
Constantin Țițoiu (muscă), Viorel 
Ioana (semiușoară), Mihai Ciubo
tarii (semimijlocie), Valentin Sila- 
ghi (mijlocie) și Georgică Donici 
(semigrea).

O nouă etapă în pregătirea bo
xerilor noștri o va constitui tradi
ționala competiție internațională 
„Centura de aur", care, începînd de 
la 22 martie, 
rești, pugiliști 
care Bulgaria, 
U.R.S.S., Cuba. ' 
ponia și Franța.

© Joi, 18 martie, vor începe în

va reuni, la Bucu- 
din 14 țări, printre 

R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Ja-

orașul austriac Klagenfurt întreceri
le grupei B a campionatului mondi
al de hochei pe gheață la care vor 
participa 8 selecționate. Reprezenta
tiva României va întîlni în ordine 
echipele Olandei. Austriei, Poloniei, 
R.P. Chineze. Norvegiei, R.D. Ger
mane și Elveției. Campionatul se va 
încheia la 27 martie.



Luăr[ de poziție ijn favoarea 

destinderii, dezarmării și păcii

Medicii — împotriva 
armelor nucieare

BONN 16 (Agerpres). — Organi
zația vest-germană „Medicii împo
triva rachetelor nucleare" a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că sarcina principală a tutu
ror lucrătorilor din domeniul ocro
tirii sănătății constă in preintimpi- 
narea unui conflict termonuclear. 
In cadrul vastei mișcări pentru 
pace care se desfășoară în R.F.G., 
organizația participă activ la strîn- 
gerea de semnături pe „Apelul de 
la Krefeldt", care se pronunță in 
favoarea intensificării luptei îm
potriva încercărilor de a transfor
ma Germania federală intr-un po
ligon pentru noile rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune — se arată în document.

Intr-o altă declarație, publicată 
de medicii din landul vest-german 
Hessen, se menționează că folosi
rea armelor nucleare, ca și a altor 
tipuri de arme de exterminare în 
masă, poate avea asupra omenirii 
urmări pe care medicina nu ar fi 
în măsură să le remedieze. Singura 
soluție pentru prevenirea unor ase
menea urmări o constituie renun
țarea la producția și amplasarea 
acestor tipuri de armament pe te
ritoriul european.

NU ! rachetelor nucleare 
în Europa

VIENA 16 (Agerpres). — în ora
șul Linz s-au desfășurat lucrările 
conferinței regionale a partizanilor 
păcii din Austria Superioară, la 
care au participat reprezentanți ai 
diferitelor partide politice, organi
zații sindicale, de tineret, femei, 
studențești. în cadrul dezbaterilor o 
atenție deosebită s-a acordat inten
sificării luptei pentru pace, dezar
mare și destindere, împotriva noii 
spirale a cursei înarmărilor nuclea
re. Delegații s-au pronunțat împo
triva tendinței de a transforma Eu
ropa intr-o arenă a unui război 
nuclear limitat.

în Finlanda - 
o „caravană a păcii"
HELSINKI 16 (Agerpres). — 

Peste 300 de scriitori, actori, pic
tori, compozitori și* * alți oameni de 
cultură din Finlanda participă ac
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Necesitatea făuririi unei noi ordini economice 
și financiare internaționale

— subliniată de primul ministru al Maiayeziei
KUALA LUMPUR 16 (Agerpres) —• 

într-o alocuțiune rostită la Kuala 
Lumpur, primul ministru al Maiaye
ziei, Mahathir Mohamad, a subliniat 
necesitatea restructurării relațiilor 
economice internaționale pe baze noi, 
mai juste și mai echitabile. In 
prezent, a arătat vorbitorul, raportu
rile economice sînt subordonate inte
reselor statelor occidentale, care 
impun. In cadrul schimburilor co
merciale, bariere tarifare șl alte 
piedici pentru produsele provenite din

Independența Namibiei - un imperativ 
care nu mai poate suferi aminări

Pe marginea sesiunii Comitetului O.N.U. pentru deco
lonizare și a întîlnirii de la Maputo a țărilor din „prima 

linie“
După cum este cunoscut, în ultimele 

decenii, ca rezultat al dezvoltării tot 
mai puternice a luptei popoarelor 
pentru dreptul de a fi stâpine pe pro
priile lor destine, harta politică a 
lumii s-a schimbat radical. Pe vaste 
întinderi ale globului au apărut 
zeci de noi state independente, ale 
căror popoare depun eforturi susți
nute pentru a înlătura sechelele tre
cutului de dominație colonialistă și 
a-și făuri o viață mai bună. Rele- 
vînd semnificația acestor mutații, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, arăta zilele trecute 
cu prilejul inaugurării sesiunii ordi
nare a Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare că ele nu au precedent 
în istoria contemporană. De la adop
tarea Declarației O.N.U. privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale din 1960, subli
nia vorbitorul, peste 70 milioane de 
oameni au obținut independența și 
un număr de 57 foste colonii au 
devenit state membre cu drepturi 
depline ale organizației internațio
nale. El a adresat un apel membri
lor Națiunilor Unite să-și intensifice 
eforturile pentru desăvirșirea pro
cesului de decolonizare pe planeta 
noastră.

Intr-adevăr, eradicarea colonialis
mului, realizarea integrală a preve
derilor Declarației adoptate în urmă 
cu două decenii constituie o cerință 
imperioasă a vieții internaționale, 
deoarece existenta în continuare a 
unor teritorii cu statut colonial 
constituie un anacronism, o sfida
re a dreptului popoarelor de a dis
pune liber de destinele lor. Răspin- 
dite pe întreg globul, niște reziduuri 
ale unor vremuri definitiv apuse mai 
reprezintă doar 1 la sută din supra
fața Tevrei și circa 0,3 la sută din 
populația sa, constituind adevărate 
„puncte negre" pe harta lumii. Este 
vorba, în primul rînd, de Namibia, 
de Micronezia, teritoriu sub tutelă, 
cuprinzînd peste 2100 de insulițe și 
stoluri în Oceanul Pacific, de o suită 
de arhipelaguri și insule din Ocea
nia și emisfera occidentală, ca și de 
alte mici teritorii. 

tiv la organizarea „Caravanei pă
cii", care, in cursul lunii aprilie, 
va străbate întreaga țară, oprin- 
du-se in principalele orașe, unde 
vor avea loc mitinguri și demon
strații in favoarea păcii, destinde
rii, împotriva amplasării de noi 
arme nucleare în Europa centrală, 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate in nordul Europei. „Carava
na păcii" se va desfășura sub de
viza „Pentru crearea grabnică a 
unei zone libere de arme nucleare 
in nordul Europei". Opinia publică 
din țările nordice consideră că 
crearea, aici, a unei zone denuclea- 
rizate ar exercita o influență po
zitivă asupra înghețării cursei în
armărilor, ar constitui un aport 
real la cauza continuării procesu
lui de destindere internațională.

„STOPAȚI CURSA ÎNARMĂRILOR !“

Campania, inițiata recent la New York de Liga internațională a femeilor 
pentru pace, și-a propus strîngerea, în rîndurile femeilor americane, a 
unui milion de semnături pe un apel intitulat : „Stopați cursa înarmă
rilor", Una din primele semnatare ale apelului a fost actrița Joanne 

Woodward, care se vede în fotografie

țările în curs de dezvoltare. Pentru 
înlăturarea acestei situații, țările în 
curs de dezvoltare trebuie să acțio
neze in favoarea instaurării unei noi 
ordini economice și financiare inter
naționale. In vederea atingerii țeluri
lor lor — creșterea nivelului de trai 
al propriilor popoare — țările în 
curs de dezvoltare nu trebuie să se 
aștepte la bunăvoință din partea sta
telor industrializate occidentale, a 
arătat primul ministru malayezian.

(din actualitatea politică)

Cea mai mare zonă continentală 
aflată sub ocupație străină (supra
fața — 824 292 kmp ; populația — 1 
milion de locuitori) rămîne însă Na
mibia, care se situează de mai mulți 
ani în centrul atenției opiniei pu
blice internaționale, tot mai insis
tente devenind cererile de a se 
acorda acestui teritoriu independen
ța, de mult scadentă, de a se 
aplica neîntirziat planul O.N.U. din 
1978, de atîtea ori respins și sabotat 
de rasiștii de la Pretoria.

Numai în ultimele luni, problema 
namibiană a constituit obiectul 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și a fost dezbătută 
în cadrul a numeroase reuniuni cu 
caracter internațional. Printre ele se 
înscrie și întilnirea la nivel înalt a 
statelor din „prima linie", desfășu
rată la Maputo în zilele de 6 și 7 
martie, intilnire care a condamnat, 
din nou. cu toată fermitatea refu
zul Republicii Sud-Africane de a re
cunoaște dreptul la existență liberă 
al poporului namibian, ca și încercă
rile autorităților sud-africane de a 
destabiliza regimurile din tinerele 
țări africane prin organizarea de 
incursiuni armate și trimiterea de 
agenți cu misiuni de sabotaj econo
mic. Astfel, comunicatul final al întîl
nirii cere „să se pună capăt agresiu
nii militare și șantajului economic 
împotriva statelor liberp și indepen
dente din regiune și să fie retrase 
forțele de ocupație sud-africane din 
R. P. Angola".

Atitudinea fermă adoptată de ță
rile din „prima linie" arată fără în
doială că reprezentanții acestora sînt 
tot mai conștienți de pericolul pe 
care-1 reprezintă politica agresivă a 
Republicii Sud-Africane și încearcă 
să-și coordoneze eforturile pentru a 
o contracara. Temerile lor sînt pe 
deplin justificate dacă se are in ve
dere că în ultima vreme cercurile de 
extremă dreapta de la Pretoria, in 
frunte cu fostul premier John Vors- 
ter, au declanșat o adevărată ofensi
vă în cadrul Partidului Național de 
guvernămint pentru a submina pozi
ția actualului premier Pieter Botha 
și a impune o linie și mai dură în

Pentru proclamarea 
Canadei drept zonă 

denudearîzaîă
OTTAWA 16 (Agerpres). La Otta

wa s-au încheiat lucrările Confe
rinței anuale a Comitetului națio
nal de acțiune privind situația fe
meii din Canada, care reunește 
190 de organizații din această țară. 
Conferința a adoptat o rezoluție, 
prin care se cere proclamarea Ca
nadei drept zonă denuclearizată, 
ieșirea din blocul N.A.T.O.. redu
cerea cu 50 la sută a cheltuielilor 
militare și folosirea fondurilor eli
berate pentru programe Sociale, in
clusiv pentru îmbunătățirea statu
tului femeii.

Centenar 
Nicolae Titulescu

Uniunea națională a sindicatelor 
muncitorilor feroviari din Marea Bri- 
tanie a organizat o adunare dedicată 
centenarului Nicolae Titulescu. Țpm 
Ham, președintele uniunii, a evocat 
personalitatea, concepția și activita
tea politică desfășurată de marele 
diplomat român. A fost reliefată neo
bosita activitate, desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
asigurarea unui climat de pace, secu
ritate și conlucrare în Europa și in 
întreaga lume.

politica internă și exterhă. Ei critică 
cu violență așa-zisa „reformă" a a- 
partheidului, preconizată de autori
tăți, care de fapt nu schimbă cu ni
mic caracterul inuman al practicilor 
rasiste instaurate in R.S.A., limitin- 
du-se Ia citeva „retușuri de ordin 
cosmetic", cum cu ironie le descrie 
presa internațională.

O poziție la fel de categorică față 
de politica nefastă a Pretoriei a 
adoptat și organizația care conduce 
lupta armată a poporului namibian 
împotriva ocupanților sud-africani. 
într-o declarație făcută zilele trecu
te agenției France Presse, președinte
le S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a subli
niat că organizația sa este gata să 
semneze un acord de încetare a fo
cului cu R.S.A. și să colaboreze cu 
secretarul general al O.N.U. pentru

Implicațiile scrutinului electoral 
din Guatemala

Marcat de mult timp de violență 
continuă, climatul politic din Gua
temala cunoaște acum o veritabilă 
criză, tocmai ca urmare a unor ale
geri generale despre care organiza
torii pretindeau că vor aduce țării 
mai multă liniște. Trei din cei pa
tru candidați la președinție au ca
lificat scrutinul drept fraudulos, în 
timp ce în capitală și în alte citeva 
centre urbane s-au înregistrat cioc
niri între detașamentele polițienești 
și susținători ai opoziției, ieșiți in 
stradă spre a denunța simulacrul 
electoral. Atmosfera s-a încins și 
mai mult după ce reprezentantul co
aliției oficiale, generalul Anibal Gu
evara, pină de curind ministru al 
apărării în actualul guvern, s-a 
autoproclamat ciștigător incă îna
inte de anunțarea rezultatelor defi
nitive, declarind că nu va accepta 
realizarea unui nou scrutin. Semni
ficativ că cei trei rivați ai săi au 
fost temporar arestați.

Dealtfel, problema de fond a ac
tualelor alegeri guatemaleze nu con
stă atît în existența sau dimensiunea 
fraudei, ci, înainte de toate, in lip.- 
sa lor de reprezentativitate. Din 
patru formațiuni politice cărora li 
s-a îngăduit participarea, trei sînt 
de dreapta și de extremă dreapta, 
una singură de centru, iar celorlalte 
forțe politice, in primul rind de 
stingă, fie că li s-a refuzat dreptul 
de participare, fie că au refuzat ele 
singure să devină părtașe la ceea ce 
au calificat drept o farsă menită să

Reluarea negocierilor economice globale
în centrul dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U.

MOSCOVA

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— La New York au fost reluate lu
crările celei de-a 36-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., întrerup
te in decembrie. Pe ordinea de zi se 
află cinci puncte, aminate in decem
brie pentru a fi examinate la re
luarea sesiunii. Cel mai important 
dintre acestea se referă la lansarea 
negocierilor economice globale, pre
văzute încă într-o rezoluție adopta
tă la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., în decembrie 1979. Negocie
rile economice globale, element cen
tral al eforturilor preconizate de 
O.N.U. in vederea stabilirii unei noi 
ordini economice internaționale, n-au 
fost lansate incă din cauza obstruc
ției unor țări occidentale industria
lizate, in special a S.U.A., care in

CONVORBIRI FRANCO-BRITA-
. NICE. Ministrul francez al relațiilor 

externe, Claude Cheysson, și-a în- 
I cheiat vizita oficială întreprinsă la 

Londra, în cursul căreia a avut con-
I vorbiri cu omologul său britanic, 
| lordul Carrington. Au fost abordate, 

in principal, modalitățile de regle- 
Imentare a unor probleme ce privesc 

Piața comună, asupra cărora între 
„cei zece" există profunde disen
siuni, printre care stabilirea prețu
rilor agricole comunitare. In aceas- 

| tă chestiune, guvernul de la Lon
dra refuză să facă orice fel de con- 

Icesie, atît timp cit nu obține o re
ducere a contribuției britanice la 
bugetul C.E.E.

SECRETARIATUL ORGANIZA- 
| ȚIEI UNITĂȚII AFRICANE a atri

buit Republicii Sud-Africane res- 
Iponsabilitatea atentatului care a 

provocat, duminică, importante pa-
' gube materiale unei clădiri a Con- 

■ greșului Național African (C.N.A.) 
de la Londra. Această acțiune face 

l parte dintr-un program de sabotaj 
și de violență elaborat de către re- 

Igimul de la Pretoria, se arată In
tr-un comunicat al O.U.A. dat pu
blicității la Addis Abeba.

15 000 DE MUNCITORI BEL
GIENI din centrele siderurgice

I Liege și Charleroi au participat 
marți la o amplă demonstrație or
ganizată la Bruxelles pentru apă
rarea locurilor de muncă. împotri-

I va demonstranților au fost trimise 
| unități de poliție. Potrivit agenției 

Associated Press», poliția a făcut uz 
rde grenade lacrimogene, autopom- 

pe cu apă și bastoane de cauciuc.

GENEVA: Negocieri sovieto-americane
GENEVA 16 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S.. la Ge
neva au început marți lucrările se
siunii Comisiei consultative perma
nente sovieto-americane pentru trans
punerea in viață a obiectivelor și 
prevederilor Tratatului privind limi
tarea sistemelor de apărare anti- 
rachetă și ale Acordului provizoriu 
privind unele măsuri în domeniul li
mitării armamentelor strategice ofen
sive, încheiate intre U.R.S.S. și S.U.A. 
la 26 mai 1972, precum și ale Acor
dului privind măsurile in vederea di

a facilita aplicarea planului privind 
acordarea independenței Namibiei, 
dar că, dacă adversarul se va situa 
in continuare pe aceeași linie ob
strucționistă, „poporul namibian iși 
va continua lupta pină la realizarea 
obiectivului național — eliberarea 
patriei".

Exemplul Namibiei — a cărei cau
ză se bucură de un larg sprijin pe 
plan internațional — confirmă încă 
o dată că, in ciuda manevrelor cercu
rilor colonialiste și neocolonialiste, 
nimic nu va putea stăvili lupta pen
tru afirmarea drepturilor inalienabile 
ale popoarelor la existență liberă, că 
nu este — nu poate fi — departe vre
mea cind procesul de decolonizare 
va fi deplin încheiat.

Nicolae N. LUPU

confere aparență de legitimitate 
unui regim antipopular, dintre cele 
mai represive în America Latină. 
Evident, un asemenea spectacol elec
toral nu putea nicidecum să liniș
tească spiritele, ci dimpotrivă.

Criza politică din Guatemala nu e 
decit o consecință a atmosferei de 
prigoană care marchează viața po
litică a celei mai populate țări din 
America Centrală (circa 7 milioane 
de locuitori la o suprafață de 108 889 
kmp).

După răsturnarea, în 1954, a gu
vernului progresist al lui Jacobo 
Arbenz, cîrmuitorii care s-au succe
dat de atunci Ia putere, în majori
tate militari, au lichidat, practic, li
bertățile cetățenești, au scos în afara 
legii partidele de stingă, iar celor 
burghezo-reformiste le-au impus 
severe îngrădiri. De fapt, în afara 
aparatului militaro-polițienesc, sin
gurele grupări care operează în voie 
sint cele de extremă dreaptă, folo
site în toate cazurile cind autorită
țile nu doresc să intervină direct. 
Asemenea grupări și-au înscris la 
activ asasinarea unui mare număr 
de guatemalezi, trecuți pe „lista 
neagră" din pricina vederilor lor 
democratice. Date estimative publi
cate în presa străină indică dispari
ția a cel puțin 30 000 de persoane 
numai in ultimul deceniu. într-o 
scrisoare adresată Națiunilor Unite, 
Asociația studenților din Guatemala 
cerea să fie investigată mulțimea 
asasinatelor, afirmind, între altele, 

sistă, intre altele, ca, in cazul creă
rii unui nou organism in cadrul 
O.N.U., să fie menținute competen
tele organismelor și instituțiilor spe
cializate actuale. De asemenea, sta
tele occidentale încearcă să-și păs
treze prin toate mijloacele privile
giile de care se bucură in actuala 
configurație a raporturilor economi
ce internaționale, blocind demersu
rile țărilor in curs de dezvoltare de 
a face din negocierile globale un 
instrument eficient în direcția sta
bilirii unei noi ordini economice in
ternaționale.

Celelalte puncte de pe ordinea de 
zi se referă la probleme financia
re și la desemnarea unui judecă
tor al Curții Internaționale de Jus
tiție, de la Haga.

între poliție și demonstranți s-au 
înregistrat incidente soldate cu mai 
multe zeci de răniți.

LANSAREA UNUI NOU SATE
LIT DE TIP „ORIZONT". In ca
drul programului de dezvoltare a | 
sistemelor' de telecomunicații și de 
retransmitere a enfisiunilor de te- I 
leviziune prin sateliți, in Uniunea | 
Sovietică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămintului de tip > 
„Orizont". Satelitul dispune de apa
rate de retransmisie și de orientare I 
precisă, un sistem autonom de 
alimentare cu energie electrică, 
aparate telemetrice și altele. El | 
evoluează pe o orbită circulară 
aproape staționară, avînd distanța i 
de 36 320 kilometri față de supra- | 
fața Pămintului.

ARESTĂRI DE TERORIȘTI IN j 
ITALIA. Francesco Spinelli, secre- | 
tar de stat .la Ministerul de Interne 
al Italiei, a declarat că de la 17 I 
decembrie 1981 pină in prezent, in 
urma unor acțiuni ale poliției au 
fost arestați 385 de membri ai unor 
grupări teroriste din Italia. Au 
fost, de asemenea, identificate zece I 
depozite clandestine de arme.

AVALANȘELE DE ZAPADA j 
pricinuite de creșterea rapidă a 
temperaturii' au provocat moartea > 
a 16 persoane, surprinse in masi
vele muntoase din Franța. în nu- I 
meroase puncte din zonele mun
toase unde excursioniștii au fost I 
bloca ți de alunecarea unor mase | 
uriașe de zăpadă au fost trimise cu 
elicopterul echipe speciale de sal- i 
vare, însoțite de ciini dresați.

minuării primejdiei unui război nu
clear, încheiat intre cele două țări 
la 30 septembrie 1971.

★
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc, marți, o reuniune 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A., care a marcat încheierea ac
tualei runde de convorbiri privind 
limitarea armamentelor nucleare in 
Europa. S-a convenit ca negocierile 
să fie reluate la 20 mai a.c. — in
formează agenția T.A.S.S.

că în țara lor „este uri lucru obiș
nuit să descoperi cimitire clandesti
ne, la margine de drum, pe malul 
riurilor și lacurilor, in cratere de 
vulcan, unde sint Îngropate persoa
nele cu vederi progresiste".

Escaladarea represiunilor de către 
autoritățile guatemaleze a devenit și 
mai evidentă după victoria Frontu
lui Sandinist din Nicaragua și în
deosebi după ce, în Salvador, Fron
tul „Farabundo Marti" pentru Elibe
rare Națională a declanșat o amplă 
ofensivă împotriva juntei de guver
nămint, De teama „contaminării", 
regimul guatemalez a început să 
poarte un adevărat război fără fron
tiere împotriva propriului popor. Ca 
și în cazul Salvadorului, rostul sîn- 
gerosului angrenaj represiv este toc
mai de a proteja interesele clasei 
dominante, divizată formal intre 
vechea oligarhie și noua burghezie 
birocratică — alcătuită mai ales din 
militari Îmbogățiți in exercițiul pu
terii și din nuclee de capitaliști spri
jiniți de regimul militar. Cit priveș
te situația guatemalezilor de rind, 
ea poate fi socotită cu adevărat dra
matică. După statistici ale O.N.U., 
din cei 7 milioane de locuitori, cinci 
milioane sint săraci, iar trei milioa
ne din ei trăiesc in condiții de mi
zerie extremă.

La început timidă și. dispersată, 
opoziția populară față de asemenea 
rinduieli s-a lărgit continuu, inclu- 
zind cu timpul o tot .mai organizată 
rezistență armată. Ca răspuns la 
violența instituționalizată, gherila 
organizează ambuscade, suprimă ofi
țeri sau proprietari de moșii... Ade- 
vărații protagoniști ai violentei ge
neralizate sînt însă extrema dreaptă 
și armata, care au decis să lichide
ze sistematic nu numai pe insur
genți, ci și pe exponenții stingii mo
derate. Cruzimea și dimensiunile 
prigoanei dezlănțuite barează, de 
fapt, calea oricărei evoluții pașnice 
in țară. In asemenea împrejurări, 
convocarea de alegeri nu putea fi 
decit o manevră a regimului, desti
nată mai cu seamă să răspundă exi
gențelor formulate de unii protec
tori din exterior, îngrijorați de per
spectiva destabilizării regimului gua
temalez. îngrijorare cu atit mai ex
plicabilă, cu cit forțele rezistentei 
au creat nu demult un front comun, 
incluzind Partidul Muncii din Gua
temala (comunist), Forțele Armate 
Revoluționare, Organizația Revolu
ționară a Poporului și Armata de 
gherilă a săracilor, cu obiectivul 
principal de a obține răsturnarea 
dictaturii și instaurarea unui guvern 
democratic.

V. OROS

Deschiderea Congresului sindicatelor sovietice
MOSCOVA 16 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : La 
Moscova ati început, in prezența 
conducătorilor de partid și de stat 
sovietici, lucrările Congresului al 
XVII-lea al sindicatelor sovietice. 
Sint prezenți peste 5 000 de delegați 
reprezentind organizațiile sindicale 
din întreaga țară.

Participă delegații din numeroase 
țări, precum și ale unor organizații 
internaționale. Din. țara noastră este 
prezentă o delegație condusă de 
Cornel Onescu, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în Nicaragua a fost instituită 
starea de urgență

„Revoluția sandinistă se află in fața unei agresiuni armate 
iminente" — declară coordonatorul Juntei guvernului 

de reconstrucție națională

MANAGUA 16 (Agerpres). — Prin 
decret al Juntei Guvernului de Re
construcție Națională din Nicaragua, 
pe întreg teritoriul țării a fost insti
tuită starea de urgență — informea
ză din Managua agențiile internațio
nale de presă. Potrivit coordonato
rului Juntei, Daniel Ortega Saavedra, 
„această măsură a fost luată pentru 
a proteja și sa: Va revoluția sandi
nistă, care se află in fața unei agre
siuni armate iminente". Anterior de
cretării stării de urgență. Ministerul 
nicaraguan de Interne a dat publici
tății un comunicat cu privire la unele 
acțiuni contrarevoluționare soldate 
cu distrugerea unui pod și avarierea 
altuia. Podurile, preciza comunicatul, 
se află in zona de frontieră cu Hon

Acțiuni ale forțelor insurgente din Salvador
SAN SALVADOR 16 (Agerpres). —- 

Detașamentele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au declanșat, 
in ultimele 24 de ore, atacuri simul
tane asupra unor, cartiere periferice 
ale capitalei, informează din San 
Salvador agențiile I.P.S. și Prensa 
Latina. Potrivit postului de radio 
clandestin „Venceremos", insurgenții 
au atacat sediul brigăzii de infanterie 
din Cuscatancingo, in timp ce alte 
detașamente au ocupat stațiile de te
lecomunicații din Ciudad Delgado și 
Mejicanos, alte două cartiere aflate

Ciocniri în
CIUDAD DE GUATEMALA 16 (A- 

gerpres). — In preajma localității 
guatemaleze Chichicastenango din 
departamentul El Quiche, un detașa
ment al forțelor insurgente a atacat 
o patrulă polițienească. în cursul 
schimburilor de focuri au fost ucise 
două persoârie — precizează agenția 
Prensa Latina, citind posturi de ra-

Proiecte de legi in Congresul american impotriva
actelor intervenționiste in America Centrală

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Michael Barnes, președintele subco
misiei pentru afacerile interameri- 
cane a Camerei Reprezentanților a 
S.U.A., a depus, luni, un proiect de 
lege prin care se interzice ini
țierea de acțiuni clandestine în Ame
rica Centrală, fără aprobarea preala
bilă a Congresului, informează agen
ția U.P.I. El a precizat că, prin acest 
proiect de lege, intenționează să pre
vină implicarea S.U.A., im secret, in 
operațiuni militare împotriva regi
mului din Nicaragua. Proiectul de 
lege a fost prezentat, a spus el, ca 
răspuns la relatările difuzate de 
presa americană, potrivit cărora 
C.I.A. a inițiat un program de ac
țiuni subversive împotriva guvernu
lui sandinist din Nicaragua.

Prezentarea acestui proiect de lege 
în Congresul S.U.A. se înscrie in 
mișcarea in curs de amplificare in 
rîndul oamenilor politici americani 
pentru întărirea controlului parla
mentar asupra acțiunilor guvernului

AGENDĂ ENERGETICĂ^
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

hidrocentrala Mingheceaur din 
Azerbaidjan a fost pus in funcțiu
ne cel de-al doilea bloc energetic 
de 300 000 kW. Primul bloc energe
tic a Început să producă curent e- 
lectric anul trecut. în cursul celui 
de-al XI-lea cincinal, hidrocentra
la va incepe să producă cu toate 
agregatele, devenind astfel o veri
gă importantă in sistemul energe
tic al U.R.S.S. O intensă activitate 
se desfășoară și pe alte șantierrr-ale 
energiei sovietice. La o distanță 
de 100 km de hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de pe Nipru se construiește 
centrala atomică Zaporojskă. * în
treprinderea constructoare inten
ționează să grăbească lucrările, 
astfel incit, în 1983, să intre in 
funcțiune primul bloc energetic.

DELHI. în statul indian Gujarat 
au început lucrările de construire 
a unei noi centrale atomoelectrice 
din India, care va dispune de pa
tru turbine cu o putere de 235 000 
kW fiecare. în prezent, primele 
două centrale atomoelectrice furni
zează peste 2 la sută din energia 
electrică produsă in țară. Centrala 
din Gujarat, precum și cea care se 
află in construcție la Naror, vor 
fi aprovizionate cu uraniu și apă 
grea produse de întreprinderi in
diene.

BRASILIA. Brazilia a economisit 
2,8 miliarde dolari in anul 1981 prin 
reducerea importurilor de petrol, 
a anunțat ministrul brazilian al mi
nelor și energiei, Cesar Cals. El a 
atribuit această realizare impor
tantă utilizării combustibilului pe 
bază de alcool, sporirii producției 
interne de țiței și reducerii consu

L.I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a rostit o cuvintare in care s-a re
ferit la activitatea și sarcinile sin
dicatelor, la aspecte ale situației in
ternaționale și la poziția Uniunii So
vietice in probleme majore ale lumii 
contemporane.

S.A. Șalaev, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor dirp 
U.R.S.S., a prezentat raportul de acti
vitate pe perioada de la precedentul 
congres și sarcinile ce revin sindica
telor sovietice in următorii ani.

Lucrările congresului continuă.

durasul, unde se concentrează mii de 
polițiști ce au servit în aparatul re
presiv al dictatorului Somoza.

Pe de altă parte, din Managua se 
anunță că ministrul de externe, Mi
guel d'Escoto, a adresat un mesaj 
Congresului S.U.A. și poporului nord- 
american, in care arată că aceste ac
țiuni contrarevoluționare coincid cu 
planurile de destabilizare a guver
nului nicaraguan, aprobate de Ad
ministrația S.U.A. sub pretextul îm
piedicării traficului de arme către 
forțele de opoziție din San Salvador, 
planuri dezvăluite recent de publi
cații nord-americane. In mesaj, mi
nistrul nicaraguan exprimă speranța 
că aceste planuri vor fi respinse de 
poporul nord-american.

la mică distanță de centrul San Sal
vadorului.

Pe de altă parte, surse ale F.M.L.N. 
au informat că, in urma luptelor vio
lente ce au avut loc, Ia sfirși'.ul săp- 
tăminii trecute, între detașamentele 
F.M.L.N. și trupele regimului,, aces
tea din urmă au suferit pierderi gre
le in oameni și echipament de luptă. 
Astfel, trupele regimului de la San 
Salvador au pierdut peste 50 de oa
meni, in punctele Los Cocos și La 
Cruzadilla, situate la 56 km est de 
San Salvador.

Guatemala
dio din America Centrală. Acțiuni 
similare au avut Ioc și in nord-vestul 
capitalei guatemaleze — unde după 
un scurt schimb de focuri cu insur
genții patrulele poliției au fost ne
voite să se predea — ca și in depar
tamentul Quezaltenango, in preajma 
localității Coatepeque.

in America Centrală, precizează a- 
genția France Presse. Anterior, se
natorii Paul Tsongas și Christopher, 
Dodd au depus in Senat un proiect 
de lege similar privind interzicerea 
oricărei acțiuni militare sau clandes
tine a S.U.A. in această regiune, fără 
aprobarea prealabilă a Congresului.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Clarence Long, președinte al subco
mitetului pentru ajutor extern al 
Camerei Reprezentanților a tS,U.A., 
a depus, luni, un proiect de. lege 
prin care se interzice trimiterea rit 
trupe americane în Salvador, fără 
aprobarea prealabilă a Congresului, 
informează agenția U.P.I. El a pre
cizat că, în baza proiectului de lege 
prezentat, trupele americane nu vor 
putea fi trimise in Salvador decit 
cu aprobarea prealabilă a Congresu
lui și numai dacă trebuie „să facă 
față unui pericol clar de atac asupra 
Statelor Unite", sau pentru „a asi- 

. gura evacuarea imediată a cetățeni
lor’ Statelor Unite".

mului de produse petroliere. în a- 
nul trecut, consumul de produse 
petroliere a fost redus cu 8 la sută 
în Brazilia, așteptindu-se o nouă 
diminuare cu 5 la sută în anul cu
rent. Producția de țiței a acestei 
țări a atins 271Q00 barili pe zi in 
luna martie, și pină la sfirșitul a- 
nului ar putea ajunge la 320 000 
barili. în același timp, importurile 
de petrol s-au redus la 750 000 ba
rili pe zi, de la 960 000 barili in 
1979.

BRUXELLES. Potrivit datelor 
publicate la Bruxelles de Comisia 
C.E.E., în acest an, în țările mem
bre ale Pieței comune se va înre
gistra o creștere a consumului de 
huilă pină la 309 milioane tone, 
față de 305 milioane tone in 1981. 
Experții. comisiei consideră, tot
odată, că se va înregistra o crește
re a consumului de cărbune în ter
mocentrale, paralel cu reducerea 
consumului de petrol și gaze.

ROMA. Compania italiană de stat 
ENI va investi, in următorii cinci 
ani, sume însemnate pentru diver
sificarea surselor de energie. Su
mele alocate pentru industria pe
trolieră de către ENI vor rămîne 
Ia actualul' nivel, dar cele alocate 
pentru industria cărbunelui vor fi 
substanțial majorate. Contribuția 
companiei ENI la satisfacerea ne
voilor energetice ale Italiei va creș
te de la 45 la 50 Ia sută în 1983. 
Aceste măsuri se încadrează în 
politica guvernului italian de redu
cere a dependenței de petrolul im
portat. care asigură peste 50 la 
sută din necesitățile energetice ale 
țării, și de sporire a fondurilor 
pentru energia nucleară, cărbune 
și gaze.


