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Pentru creșterea ritmului la semănat

FIECARE ORĂ
A A

DUNĂ DE LUCRU IN CIMP
SĂ FIE FOLOSITĂ DIN PLIN!

început 
cs fost 
aceste 

greută-

Nu este pentru prima oară cînd, in etapa de 
a campaniei agricole de primăvară, vremea nu 
intru totul favorabilă lucrărilor în cîmp. Dar in 
condiții agricultorii harnici nu au cedat in fața 
ților de moment și au demonstrat nu o dată că, acționînd
cu răspundere și stăruință, pot asigura buna desfășurare 
a însămințărilor. Așa trebuie să procedeze și in aceste 
zile, cind vremea este rece și in multe locuri se lucrează 
mai greu.

Timpul este înaintat și perioada in care trebuie însă- 
mințate culturile din prima epocă s-a scurtat mult. De 
aceea, sarcina de cea mai mare răspundere care revine 
acum organeior județene de partid și agricole, consiliilor 
agroindustriale, conducerilor unităților agricole și specia
liștilor este să acționeze energic, operativ, pornind de la 
situația reală din cîmp, pentru ca, oriunde pot intra trac
toarele și mașinile agricole, să se lucreze din plin, cu 
toate forțele.

Important este ca specialiștii, cadrele de conducere din 
unitățile agricole să controleze permanent starea terenu
lui. să identifice oră de oră porțiunile zvîntate, pentru 
a se concentra imediat formațiile de mecanizatori și coo
peratori la pregătirea solului și semănat. De asemenea, 
pentru grăbirea ritmului însămințărilor este necesar — așa 
cum a indicat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare — ca, acolo unde condițiile impun, ,să se ia decizii 
operative pentru reamplasarea unor culturi din prima 
epocă pe terenuri care pot fi lucrate cu prioritate. Numai 
în acest mod, folosindu-se din plin fiecare oră bună de 
lucru în cimp, este posibil să se lucreze pe un front cit 
mai larg și să se realizeze în fiecare județ programul de 
pregătire a terenului și semănat stabilit pentru această 
săptămînă.

Eforturile și măsurile pentru executarea in ritm mai intens 
a însămințărilor trebuie să fie însoțite' pretutindeni de o 
maximă răspundere pentru realizarea de lucrări de cea 
mai bună calitate, pentru respectarea riguroasă la fiecare 
cultură a normelor tehnice de densitate a plantelor la 
hectar. Datoria specialiștilor este de a asigura buna re
glare a semănătorilor, de a le verifica în permanență 
pentru a se preintîmpina orice defecțiuni ce ar putea apă
rea șî care ar împiedica realizarea densității prevăzute, 
de a lua toate măsurile pentru a se evita tasarea tere
nului, creînd condiții ca, oriunde este posibil, mecaniza
torii să lucreze cu agregate complexe atît la pregătirea 
solului, cit și la semănat

Orice zi cîștigată acum la însămînțările de primăvară 
are o mare importanță pentru realizarea recoltelor pre
văzute in acest an. De aceea, chiar dacă condițiile cli
matice sînt mai puțin prielnice, nici un efort nu trebuie 
precupețit de oamenii muncii din agricultură pentru a 
lucra în aceste zile din plin pe ogoare, spre a încheia 
cit mai repede insămînțarea culturilor din prima epocă.

La cooperativa agricolă din Izbiceni, județul Olt, formația de mecanizatori pregătește 
Nicu Cioreiterenul pentru insămînțarea sfeclei de zahăr Foto :

MECANIZATORI,
CIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII 
CULTURA!

COOPERATORI, 
DIN

SPE 
AGRI

fiecare oră 
ca de la o

Munciți fără preget, folosiți 
bună de lucru îneîntp pentru 
zi la alta să însămînțați suprafețe cit mai 
mari!

Acționați cu toată răspunderea pentru 
realizarea de lucrări de bună calitate, pen
tru asigurarea densității optime la hectar 
prevăzute la fiecare cultură!
?n pagina a ll-a, relatări din județe despre desfășurarea lucra 

rilor agricole de primăvară

Pentru dezvoltarea bazei de materii
MÎRȘA-^VRIG

prime și energetice

TĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNEI
Prima autobasculantă 

diesel-electrică 
de 110 tone

Ne aflăm în pragul unei aniversări 
care prilejuiește poporului cinstirea 
propriei sale tinereți, a viitorului 
său, a zilei de mîine, reliefarea înal
telor răspunderi ale societății pri
vind educarea tinerei generații. Tre- 
cînd în revistă drumul parcurs de 
organizația revoluționară de tineret 
— Uniunea Tineretului Comunist — 
de la înființarea sa, acum 6 decenii, 
și pînă astăzi, sub conducerea parti
dului comunist, meditînd ' 
semnifică tineretul în 
noastră de astăzi, este 
stăruim asupra rolului 
Care l-a 
novatoare, profund patriotică și re
voluționară a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în definirea noului statut 
al tineretului în orînduirea noastră, 
în crearea condițiilor de afirmare a 
sa ca importantă forță socială a 
progresului societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Elaborînd în mod științific, cu 
realism și cutezanță revoluționară, o 
viziune cu adevărat creatoare pri
vind direcțiile și căile Înfăptuirii 
idealurilor socialiste pe pămîntul 
românesc, secretarul general al parti
dului a pus în centrul preocupărilor 
sale teoretice și practice consoli
darea continuă, pe baza valorilor 
noului umanism, a unității moral- 
politice a națiunii noastre, atragerea, 
intr-o strînsă și fertilă conlucrare, a 
tuturor generațiilor în realizarea 
acestor mărețe obiective. în această 
perspectivă, construind o adevărată 
și eficientă strategie a mobilizării 
tuturor factorilor in măsură să se 
implice, cu dăruire și responsabili
tate, în devenirea noastră socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acor
dat în mod constant o deosebită . 
atenție tinerei generații. Este întru 
totul concludent că problematica ti
neretului, organic conexată cu viata 
și munca întregului popor, ocupă în 
opera sa teoretică un loc distinct și 
proeminent.

Concepția secretarului general al

la ceea ce 
societatea 
firesc să 

decisiv pe 
avut și 11 are concepția

partidului cu privire la rolul tinere
tului in societatea noastră este 
străbătută, ca de un fir roșu, de o 
înaltă apreciere dată tinerei genera
ții, capacităților creatoare și virtuți
lor sale moral-politice, de încrederea 
nestrămutată că, sub conducerea 
partidului, nu va precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în viață a 
Programului P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Se cuvine să amintim în această 
direcție că, încă în primul număr al 
ziarului „Scînteia" apărut după 
23 August 1944, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, într-un articol semnifica
tiv intitulat „Tineretul — viitorul 
poporului", scria : „Tineretul 
viitorul unui popor, spre el 
Îndreaptă privirea și speranța 
oamenii de știință și politici, 
energia și entuziasmul său tineretul 
este o forță creatoare care, pusă in 
serviciul științei și progresului, poate 
da un ajutor prețios pentru dezvol
tarea economică, socială, politică și 
științifică a unui popor". Această 
convingere politică profundă, dez
voltată apoi într-o concepția revolu
ționară cuprinzătoare și armonioasă 
cu privire la 
în societatea 
se Întemeiază 
a realităților, 
— formulată 
istoric ce-i este propriu 
deauna, de-a lungul trecutului fră- 
mîntat al țării noastre, tineretul s-a 
aflat, laolaltă cu cele mai înaintate 
forțe ale societății, în primele rîn- 
duri ale luptei pentru eliberare 
națională și socială, pentru progres 
și civilizație, pentru dezvoltarea și 
prosneritatea patriei.

Marile transformări revoluționare 
pe care edificarea noii orînduiri le-a 
determinat In viața societății 
nești au creat și perfecționat 
tinuu cadrul social-politic și 
tual-cultural necesar formării 
tineret viguros, harnic și ______
animat de spirit revoluționar, devo-

este 
își 

toți 
Cu

rolul tinerei generații 
socialistă românească, 
pe cunoașterea adîncă 
dar și pe constatarea 

cu acel deosebit simț 
că întot-

româ-
con- 

spiri- 
unui 

talentat.

tat patriei, poporului șl partidului. 
Dacă tinereții i-au fost întotdeauna 
caracteristice entuziasmul, abnegația 
în muncă, spiritul revoluționar, 
epoca istorică inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. — cea 
mai fertilă și mai bogată ' în reali
zări, legată nemijlocit de strălucita 
activitate teoretică și practică a 
secretarului general al partidului — 
a deschis un cimp cu adevărat 
larg de exprimare și materializare 
în acțiune a acestor valori, care — 
împreună cu altele — conferă tine
reții fizionomie și relief axiologic 
specific. Pornind de la Învățămintele 
și concluziile pe care le oferă tre
cutul istoric în general, istoria revo
luției și construcției socialiste în 
special, bazîndu-se pe o adîncă șl 
permanentă cunoaș’tere a muncii și 
vieții tinerei generații, a năzuințelor 
și aspirațiilor ce o animă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o expresie 
teoretică strălucită condiției tinere
tului in societatea noastră : „Tinere
tul este viitorul țării, viitorul națiu
nii noastre socialiste", „constituie 
cea mai sigură garanție a viitorului 
luminos, comunist, a independentei 
și suveranității patriei noastre". 
Fundamentînd „rolul important pe 
care tinerelul 11 joacă în societate", 
ca „un factor politic activ și o forță 
socială remarcabilă a progresului, 
democrației și păcii", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu consideră energia 
și elanul tinerei generații, capacita
tea sa de muncă și creație drept o 
„rezervă de mare preț a mersului 
nostru înainte". Pentru toți tinerii 
din patria noastră constituie un 
motiv de legitimă mîndrie patriotică 
aprecierile președintelui țării cu pri
vire la rolul lor in progresul socie
tății noastre socialiste, aprecieri 
pătrunse de generozitatea revoluțio
nară, de umanismul și patriotismul 
ce caracterizează în chip definitoriu
Prof. univ. dr. Ion REBEDEU
(Continuare în pag. a V-a)

Șantierele tineretului 
izvorul viu al romantismului

revoluționar
mP

în sala de apel a minei Vulcan din 
Valea Jiului, in fața panoului cu 
realizările la zi ale sectoarelor, i-am 
găsit pe minerii Gheorghe Sava și 
Mihai Dudescu, care conduc două 
brigăzi de .mineri de la sectorul I, 
discutînd despre întrecerea dintre 
sectoare.

— Ne menținem în frunte și avem 
convingerea că vom păstra in întreg 
anul avansul . ciștigal — ne spunea 
șeful de brigadă Gheorghe Sava. 
Am extras peste plan 7 900 
tone cărbund și pe • urmează ortacii 
din sectorul II cu 5 800 tone cărbune 
peste prevederi. Avînd asigurate 
toate condițiile pentru desfășurarea 
normală a proce
sului de producție, 
murjeind cu dă
ruire și răspunde
re muncitorească, 
sintem convinși 
că vom ocupa in 
acest an locul I lâ 
întrecerea pe 
mină.

Privim panoul 
întrecerii. Din cele 
șapte sectoare pro
ductive, nici unul 
nu este sub pre
vederile de plan, Sectoarele I, II, V, 
VI- și VII au depășiri la producția 
de cărbune între 2 000—7 800 tone.

în dialogul amplu ce l-am purtat 
apoi cu cadre tehnico-inginerești, cu 
mineri și șefi ai unor formații de 
lucru, aveam să ne convingem că 
asigurarea ritmicității în producție 
este preocuparea de căpetenie in fie
care abataj și brigadă de mineri.

— Și in anul trecut au fost pe
rioade bune cind am livrat însemna
te cantități de cărbune peste plan — 
precizează ing. Ioan Dumitraș, di
rectorul minei Vulcan. Dar am în
registrat luni în șir și scăderi, nere- 
alizări de plan, numeroase oscilații 
care, în final, au făcut să nu înfăp
tuim planul la producția de cărbu
ne. Iată de ce, încă din toamna a- 
nului trecut, consiliul oamenilor 
muncii a luat măsuri pentru pregă
tirea în bune condiții a realizării 
ritmice a producției de cărbune în 
anul 1982 — an deosebit de impor
tant în dinamica creșterii producției 
de cărbune în actualul cincinal. Efi
ciența măsurilor aplicate în produc
ție se concretizează în realizarea 
peste prevederi, in perioada care a 
trecut din acest an, a 24 000 tone de 
cărbune. Este un rezultat pe care 
dorim să-I amplificăm.

Reținem din dialogul cu ing. Ion 
Diaconu, director tehnic, că pentru a 
se ajunge la nivelul realizărilor din 
acest an s-a pus un accent deosebit 
pe executarea a 8 500 ml la pregă
tiri de noi lucrări miniere și 2 600 ml 
la deschideri. Paralel cu activitatea 
desfășurată pentru realizarea la timp 
a lucrărilor de pregătire a noilor 
fronturi de lucru, s-a acționat pentru 
o mai judicioasă plasare a posturilor 
m abataje și creșterea cu peste 50 
pe zi a numărului lor în extracția 
cărbunelui. Acestor măsuri li s-au a- 
dăugat cele privind îmbunătățirea a- 
provizionării tuturor sectoarelor și a- 
batajelor. Foarte pe scurt, prin rea-

lîndu-se pe sine șl, prin ei, 
pe semenii lor. Brigadieria 
a fost, de la început, nu 
numai o epopee națională 
a muncii tineretului pen
tru marile construcții ale 
socialismului, ci și o școală 
a educației comuniste.

Munca pe șantierele ti
neretului a continuat în 
toți anii construcției socia
liste ; a fost ■și rămîne o 
constantă a activității re
voluționare a Uniunii Ti
neretului Comunist, a tine
relor generații, o probă a 
sentimentelor patriotice ce 
Ie animă, a conștiinței înal
telor lor îndatoriri față de 
prezentul și viitorul țării. 
Pot fi evocate aici nenu
mărate nume sonore ale 
acestor șantiere : de la ca
lea ferată Ozana — Cra- 
cău la autostrada Bucu
rești — Pitești și aeropor
tul Otopeni, de la hidro
centrala de pe Lotru la 
cea de Ia Porțile de Fier I, 
de Ia mari sisteme de iri
gații la canalul Dunăre — 
Marea Neagră ș.a.m.d. Bri
gadierii, în uniformele lor 
albastre, cu albastrele lor 
bonete trase puțin pe frun
te, băieți și fete, în coloa
ne sau în careu, cu drape
lul roșu de brigadă, au de
venit o prezență familia
ră peste tot acolo unde s-a 
dat startul într-o lucrare 
de mari proporții.

Sigur, au evoluat șl ei, 
brigadierii, și munca lor a 
evoluat. Nu mai vin pe 
șantierele tineretului des
culții și, de multe ori, a- 
nalfabeții anilor 1947—48. 
Nu mai sînt deci pe șan
tierele naționale ale tinere
tului acele înduioșătoare 
cursuri de alfabetizare (al- 
fabetizații de atunci au de
venit de mult muncitori ca- 

. , maiștri, ingineri). 
Azi vin să îmbrace unifor
ma de brigadier tineri 
muncitori calificați, elevi 
și studenți, cu miile și cu 
zecile de mii. Și, tot astfel, 
ei nu mai lucrează astăzi, 
ca atunci, exclusiv la lopa
tă si tîrnăcon. La canalul

...Mai întîi a fost recon
strucția orașelor și satelor 
peste care trecuse urgia 
devastatoare a războiului. 
„Prin munca noastră să 
refacem țara !“ sunase 
chemarea partidului către 
tineret, adresată de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
în ianuarie 1945, pe atunci 
conducătorul organizației 
revoluționare a tineretului 
comunist.

Pînă toamna se și crea
seră zeci șl sute de brigăzi 
ale muncii patriotice, însu- 
mînd aproximativ 12 000 
de tineri. In anii următori 
și cu deosebire din 1948, 
„brigadieria" a devenit, 
putem spune, o amplă, o 
frenetică și romantică miș
care de tineret. Ea s-a ex
tins, de la lucrări locale la 
altele de importanță na
țională, vitale pentru eco
nomia în- refacere a țării. 
Prima dintre ele, cu nume 
sonor intrat de acum în 
istorie, cu valoare de sim
bol. a fost conducta de gaz 
metan Agnita — Botorca, 
în lungime de 51,5 km, 
montată în numai 34 de 
zile in loc de 6 luni...

Acesta a și fost semnul, 
sub care s-a născut și sub 
care a intrat în istorie bri
gadieria : recordul, extra
ordinara capacitate de a 
birui, uneori cu mîinile 
goale, dificultăți de nede- 
scris... „înfruntăm furtuni, 
spargem munți în pumni !“ 
nu erau numai versurile 
unui cintec născut în iure
șul marilor șantiere națio
nale ale tineretului, ci, 
poate mai mult, o realita
te, desigur o realitate a 
voinței acelor zeci și sute 
de mii de tineri porniți să 
cucerească, cu cazmaua și 
tirnăcopul, reduta unei 
lumi noi.

Pină una-alta, aveau de 
construit : o cale ferată 
care să sfredelească mun
ții dintr-o parte în alta, de 
la Bumbești la Livezeni 
(31 km, 33 de tuneluri, peste 
100 de poduri și viaducte la 
mari înălțimi) ; o altă cale 
ferată, în Maramureș, de 

l^la Salva Ia Vișeu (63 km

din care un singur tunel — 
„Maramureș" — are o lun
gime de 2 400 m) ; un dig 
puternic pe malul Prutului 
(56 km redate agriculturii 
— 10 000 de hectare) ; un 
furnal, o uzină cocsochimi- 
că și apoi un laminor blu
nting la Hunedoara 
ani într-o etapă, alți 
într-alta) ; aveau de 
struit APACA,

(trei 
doi 

con- 
conducta

e un simbol a ceea ce a 
însemnat, in acea epocă, 
brigadieria), ei au impri
mat acelor mari colective 
de constructori un spirit 
de tinerețe și forță, de sfi
dare temerară a dificultă
ților și imposibilului, de 
curată și totală credință în 
victorie.

O întreagă generație a 
României de azi, crescută

cu setea de muncă a brigadierilor
La Canalul tîunăre - Marea Neagră, cu tinerețea și

Si

Colectivul întreprinderii me
canice Mîrșa-Avrig a obținut 
un nou și important succes : 
realizarea primei autobascu
lante diesel-electrice cu o sar
cină utilă de 110 tone. Noul u- 
tilaj — o „uzină pe roți", avînd 
înălțimea unei clădiri cu două 
etaje — este destinat transpor
tului in carierele de suprafață 
și pe marile șantiere de con
strucții. (Nicolae Brujan).

Ioan Bud, șef de brigadă la secto
rul V. Dacă înainte mulți mineri aș
teptau sosirea materialelor în aba
taje, acum fiecare brigadă se îngri
jește să-și aducă în abataj lemnul 
de la punctele de aprovizionare, își 
efectuează fiecare apropierea trans
portoarelor pină la fronturile de lu
cru. Așa se face că aproape au dis
părut „golurile" din aprovizionare, 
stagnările in producție, ceea ce ne-a 
permis realizarea șl depășirea planu
lui de extracție.

Tovarășul Iosif Bocan, Inginerul- 
șef al intreprinderii, ne spunea că in 
acest an planul la extracția de căr- 

. la 1,5 milioane tone,
mina Vulcan fiind 
una din unitățile 
cu o pondere ridi
cată în producția 
de cărbune a Văii 
Jiului. Pentru ca 
extracția de ' căr
bune să cunoască 
o creștere perma
nentă, aței se vor 
introduce in pro
ducție două noi 
complexe mecani
zate la sectoarele 
IV și VII, se vor . 

extinde mecanizarea la noile lucrări 
de pregătiri prin folosirea combine
lor de înaintare, precum și transpor
tul cu benzi pentru sectoarele XI 
și III.

— Minerii din Vulcan sînt ferm 
hotăriți ca în acest an să ocupe un 
loc fruntaș in intiecerea pentru mai 
mult cărbune din Valea Jiului — ne 
spune Arpad Crișan, secretarul co
mitetului de partid. întrecerea ce are 
loc între sectoare și brigăzi generea
ză o emulație creatoare 
fronturile de lucru. Acest 
demonstrat de ordinea și 
care există 
a locurilor 
pășirile de plai» 
toate sectoarele 
Sînt create toate 
acest an să ne depășim propriile an
gajamente și să asigurăm creșterea 
în continuare a producției de cărbu
ne, în așa fel ca mina Vulcan să 
contribuie din plin la realizarea a 
peste 15 milioane tone cărbune de 
către Combinatul minier Valea Jiu
lui, la sfîrșitul actualului cincinal.

TÎRGOVIȘTE
/

bune depășește

Instalație 
de recuperare 
a molibdenului

Minerii de la Vulcan
au extras pînă acum 

24000 tone cărbune peste plan
lizarea urtor «investiții de 2,4 milioa
ne lei — săparea unui nou puț de la 

• cota 480 la 360 metri — s-a creat 
posibilitatea aprovizionării unitare a 
celor șapte sectoare de*  producție. 
S-a eliminat astfel dispersarea apro
vizionării (ce se realiza pînă acum 
prin 5 puțuri) și s-a organizat o sec
ție specializată care efectuează în
cărcarea și transportul materialelor 
pînă la sectoarele de producție. Prin 
perfecționarea organizării transpor
tului, aprovizionarea satisface în 
prezent cerințele fiecărui loc de 
muncă, deși numărul oamenilor o- 
cupați în activitatea de transport a 
scăzut cu 15 posturi.

— Dacă analizăm felul în care se 
realizează randamentele pe post se 
constată că aproape toate brigăzile 
își realizează constant planul — ne 
spune subinginerul Ion Tureânu, șe
ful sectorului I. In timpul care a tre
cut din acest an, randamentele pe 
post în cărbune s-au îmbunătățit cu 
15 la sută, majoritatea brigăzilor 
ținînd între 1—1,5 tone cărbune 
post peste prevederi.

— Creșterea randamentelor

La întreprinderea de lămpi 
electrice „Romlux" din Tîrgoviș- 
te a fost pusă in funcțiune o in
stalație de recuperare integrală 
a molibdenului din soluțiile re
zultate în urma procesului de fa
bricare a spiralelor. Instalația a 
fost realizată de întreprinderea 
de utilaj chimic Făgăraș și va 
permite întreprinderii tîrgoviș- 
tene să obțină o economie anua
lă de circa 40 milioane lei, iar 
întreprinderii „Sinterom" din 
Cluj-Napoca să reducă impor
tul de molibden. (Gheorghe 
Manea).

de gaz Ceanu Mare — 
Cluj, termocentrala Ogl- 
diu II, uzina de rulmenți 
de Ia Bîrlad, „Casa Scîn- 
teii", studiourile cinemato
grafice Buftea, stadionul 
„23 August", uzina de acid 
sulfuric Năvodari, apoi hi
drocentrala de la Bicaz 
(tunelul de âducțiune — 5 
km). Și, desigur, multe al
tele, aparținind începutu
rilor construcției socialiste 
în România, ca mari și im
perioase obiective stabilite- 
de partid, totdeauna difici
le, totdeauna urgente. De
sigur, nu toate aceste mari 
construcții au fost realiza
te integral de către briga
dieri. înfăptuind însă un 
uriaș volum de muncă, in
tr-un efort unit și extra
ordinar

de partid, a fost și 
mas marcată de acel 
al tinereții comuniste re
voluționare : oriunde vei 
merge, în mari uzine sau 
laboratoare, pe șantiere 
sau în universități, vei recu
noaște pe fostul brigadier 
de la Bumbești — Livezeni 
sau Hunedoara. Greu de 
spus prin ce anume. Poa
te prin aerul de roman
tică dăruire în munca sa, 
prin dezinvolta privire spre lificați, 
mai departe, prin aceea 
că și acum, cu timple că
runte, e gata oricînd să 
pornească . într-o nouă și 
extraordinară aventură a 
muncii. Ei construiau, cu 
extraordinar avînt, o nouă 
lume. Făceau asta nu nu
mai înălțînd ample obiecti
ve economice, ci și mode

ob- 
pe

. pe post, asigurarea ritmicității în rea
lizarea planului sînt determinate în 
bună parte de organizarea superioa
ră a muncii în fiecare formație de 
lucru, a intervenit In discuție minerul

a ră- 
spirit

I

la 
de

la toate 
fapt este 
disciplina 

majoritate 
de de-

marea
muncă,
ce se obțin In 

de
condițiile ca în

producție.

Sabin CERBU 
corespondentul „Sctnteii* La Bumbețti-Uvezenl, pe defileul Jiului, la începuturile epopei!

(„Heei rup-buum!“' (Continuare în pag. a IV-a)

Și la Porțile de Fier II, in plină actualitate a muncii pe marile șantiere
4
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FIECARE ORĂ BUNĂ DE LUCRU IN ClMP SĂ FIE FOLOSITĂ DIN PLIN!
CONSTANȚA

S-a încheiat 
semănatul 

borceagului 
și ovăzului

Miercuri dimineața, după ploaia căzută cu 
o zi înainte, toți mecanizatorii din unitățile 
consiliului agroindustrial 23 August — care 
au Ieșit primii in județ la însămințarea cul
turilor din primăvară — se aflau în taberele 
de cîmp. Unii își revizuiau încă o dată trac
toarele și mașinile, alții reglau cuplurile fo
losite la pregătirea terenului, în timp ce 
specialiștii controlau solele pentru reluarea 
activității pe terenurile zvîntate.

„Primele rezultate ale folosirii cuplurilor 
de mașini sînt evidențiate în avansul pe care 
11 avem la pregătirea terenului — ne spu
ne directorul S.M.A., ing. Ion Stoicea. Cu 
ajutorul a două sisteme de cupluri formate 
din grapa cu discuri, bara de nivelat și gra- 
pa rigidă sau al combinatorului și grapei 
urmată de tăvălugul elicoidal, am folosit 
mai rațional tractoarele, am economisit timp 
și carburanți. In acest fel am pregătit tere
nul pe 1 574 hectare. Pînă in prezent am in- 
sămințat 844 ha, din care mazăre pentru să- 
mînță pe întreaga suprafață planificată de 
150 ha, plantele de nutreț — pe 167 ha, inul 
mixt — pe 105 ha, iar cel pentru fuior — pe 
157 ha. Avansul ciștigat la pregătirea tere
nului ne permite să încheiem rapid insămin- 
țarea culturilor din prima urgență și să tre
cem la însămințarea sfeclei de zahăr, a sfe
clei furajere și a florii-soarelui cu cele 12 
agregate mari".

Și în unitățile din consiliul agroindustrial 
Valu lui Traian ș-a încheiat semănatul plan
telor do nutreț pe întreaga suprafață de 235 
ha și al ovăzului, iar acum se execută insă- 
mînțarea sfeclei furajere. în consiliul agro
industrial Cernavodă, unde unitățile au de 
lnsămînțat în prima urgență peste 1 300 ha, 
s-a asigurat schimbul al doilea pe tractoare 
pentru a se executa pregătirea terenului 
noaptea, ziua fiind folosită numai pentru 
semănat. Din păcate, experiența și inițiati
vele bune din aceste unități n-au ajuns incă 
șl în raza consiliului agroindustrial Adam
clisi ; în unitățile din acest consiliu se ter
giversează începerea semănatului, deși con
dițiile sînt la fel de bune ca in întregul 
județ.

Pînă in dimineața zilei de 17 martie. în ju
dețul Constanța sămința a fost încorporată 
în sol pe aproape 3 000 ha. semănatul fiind 
încheiat complet la ovăz și borceag.

George MIHAESCU
. ■ corespondentul „Scinteii"

Odată cu pregătirea terenului, la cooperativa agricolă Scînteia, județul Brăila, se însă^nînțează mazărea

SATU MARE
Calitatea lucrărilor 

dă măsura 
calității muncii

Odată cu ameliorarea vremii șl zvîntarea 
parțială a terenului, în județul Satu Mare a 
fost declanșat semănatul culturilor din epo
ca I, care vor ocupa 22 000 hectare. Bună
oară, ir. consiliul agroindustrial Cărei se 
plantează cartofii timpurii. La C.A.P. Sa- 
nislău această lucrare s-a făcut pînă acum 
pe circa 150 hectare, iar în gospodăriile popu
lației — pe alte 150 hectare. A început și se
mănatul culturilor furajere din prima ur
gență ; de exemplu, in cooperativele agri
cole Craidoloț și Moftin din consiliul agro
industrial Moftin au fost însămînțate pesta 
150 hectare cu trifoi și borceâg.

în cursul zilei de 16 martie s-a trecut la 
semănatul ovăzului. Primii care au Început 
această lucrare sînt mecanizatorii din secția 
S.M.A. de la cooperativa agricolă • Livada. 
Aici, o formație lucra pe sola de 30 hectare 
situată în apropierea satului Adrian. Tere
nul era bine pregătit Președintele coonera- 
tivei. tovarășul Vasile Bud, și inginerul șef 
Emilian Mureșan ne-au spus că atît pe 
această solă, cit și pe alte 130 hectare des
tinate culturii ovăzului au fost administra
te îngrășăminte complexe și s-a executat o 
bună pregătire a patului germinativ. De ase
menea, se pune un mare accent pe calitatea 
semănatului, cu atît mai mult cu cît 100 
hectare din cele 200 ce vor fi însămînțate 
cu ovăz sînt destinate producerii de sămîn- 
ță pentru unitățile agricole din județ.

După cum ne-a informat tovarășa Violeta 
Mureșan, director adjunct al direcției agri
cole a județului Satu Mare, și în alte uni
tăți s-a trecut la pregătirea terenului pen
tru semănatul culturilor din prima epocă. 
Pînă ieri, 17 martie, au fost însămînțate 
peste 1 600 ha cu culturi din urgența I, in
clusiv 100 ha cu sfeclă furajeră.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

CARAS-SEVERIN
Satul — la cîmp 
și in grădini

Timpul favorabil din ultimele zile a făcut 
posibilă intensificarea lucrărilor agricole în 
județul Caraș-Severin. Pînă ieri, 17 martie, 
arăturile pentru însămînțările de primăva
ră au fost efectuate pe 70 la sută din supra
fața planificată, pregătirea terenului pen
tru culturile din urgența I s-a reâlizat pe 
mai bine de 600 hectare și peste 200 hectare 

au fost însămînțate. „în cadrul acțiunii de 
autoaprovizionare ne-am propus să cultivăm 
în acest an 3 550 hectare cu legume și car
tofi — ne spune directorul direcției agricole 
județene, Gheorghe Ciorman. Pregătirile sînt 
avansate. Au fost realizate răsadnițe pe 
56 000 metri pătrați, față de 58 600 cît s-a 
prevăzut în plan".

Ne aflăm într-una din unitățile cu o bună 
tradiție în legumicultură — cooperativa agri
colă Moldova Veche. Aici, peste 40 de le
gumicultoare, în frunte cu șefa echipei, 
Tveta Dobroslavevici, efectuau lucrări în 
răsadnițe. în cîmp au și fost însămînțate pri
mele culturi timpurii. Președintele coopera
tivei agricole, Ilie Stanoevici, ne spune că 
unitatea va amenaja un solar în care vor fi 
repicate răsaduri in ghivece nutritive.

La direcția județeană pentru agricultură 
am aflat că în răsadnițe a fost însămînțată o 
mare suprafață din cea prevăzută în plan. 
Așadar, prin muncă susținută, bunii gospo
dari sînt hotărîți să asigure producții sporite 
de legume.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

BACĂU

Activitate intensă 
in vii

Viticultorii din județul Bacău au obținut 
anul trecut o recoltă bună de struguri. Aso
ciația economică viticolă din Sascut, de 
exemplu, a recoltat, în medie, de pe cele 
peste 600 hectare cu viță de vie pe rod, 8 500 
kg ștruguri la hectar, iar în fermele de la 
Sascut-sat și Valea Seacă — 10 000 kg la 
hectar. Este și motivul care i-a îndemnat să 
execute, în aceste zile, cu răspundere lu
crările în vii. în cele cinci ferme, peste 500 
de oameni execută tăieri, completări de go
luri și revizuirea șpalierilor, continuă ferti
lizarea. Lucrările de tăiere se apropie de 
sfîrșit, iar revizuirea șpalierilor s-a făcut 
pe aproape 500 hectare.

O activitate intensă se desfășoară și în 
fermele viticole de la Podu Turcului ale 
I.A.S. Sascut, in viile cooperativelor agricole 
de producție din consiliile agroindustriale 
Dealu Morii, Podu Turcului, Răcăciuni. 
Ne-am convins de aceasta la fața locului în 
citeva unități agricole. La Găiceana, Stăni- 
șești, Huruești, Dealu Morii, ca și în plan
tațiile de la Corbasca și Vultureni, sute de 
cooperatori efectuau lucrări de tăiere pe 
ultimele suprafețe, sub directa supraveghere 
și îndrumare a specialiștilor.

Din situația operativă întocmită la între
prinderea viei și vinului aflăm că, pe an
samblul județului, lucrările dc tăiere au fost 
executate pe mai mult de jumătate din su
prafața cultivată cu viță de vie, iar din cele 
circa 1 milion bucăți de viță, 300 000 au fost 
plantate în goluri. Inginerul Dumitru Eri- 
micioiu, directorul întreprinderii, ne, spune 
insă că nu peste tot lucrările de îngrijire 
a viilor ■ au demarat cu aceeași intensitate, 
în timp ce la Glăvănești și Stănișesti tăie
rile in vil sint încheiate, la Filipeni, Colo- 

nești, Horgești și în Unele unități din con
siliile agroindustriale Traian și Parincea 
această lucrare a fost efectuată pe suprafețe 
restrinse. Mult rămase în urmă sînt, în uni
tățile respective, și lucrările de completare 
a golurilor, de fertilizare a terenului. Este 
necesar ca și în aceste ferme viticole lu
crările de îngrijire a viței de vie să fie 
executate exemplar, pentru sporirea produc
ției de struguri în acest an.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

HARGHITA

Preîncolțirea — 
o metodă eficientă 

pentru sporirea 
recoltei de cartofi 

timpurii

Situat în zona cea mai friguroasă a țării, 
județul Harghita nu cunoaște încă „tempe
ratura" ridicată caracteristică declanșării lu
crărilor de primăvară. Pentru sporirea re
coltei viitoare, cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din unități depun eforturi spre 
a pregăti bine desfășurarea campaniei de 
primăvară. în unitățile agricole din consilii
le agroindustriale Sîncrăieni, Sînmartin, 
Miercurea Ciuc, Cîrța și Gheorgheni se 
transportă pe cimp ultimele cantități de în
grășăminte naturale. Pe terenurile ce ur
mează să primească sămînța au fost aplicate 
peste 190 000 tone îngrășăminte naturale. în 
cooperativele agricole situate în zonele mai 
calde ale județului se fertilizează cu îngră
șăminte chimice culturile însămînțate în 
toamna anului trecut. Concomitent, sint în
treprinse măsuri energice pentru înlăturarea 
excesului de umiditate a solului.

în trei unități agricole — Cristuru Secu
iesc, Avrămești și Secuieni din cadrul con
siliului agroindustrial Cristuru Secuiesc — 
s-a trecut la preîncolțirea cartofilor. Ingine
rul șef al consiliului, Eross Laszlo, ne spunea 
că s-au pus la preîncoltire aproape 700 tone 
cartofi. Din discuțiile purtate am reținut că, 
anul trecut, aplicarea experimentală a aces
tei metode pe o suprafață de 20 ha a dat re
zultate peste așteptările specialiștilor, obți- 
nindu-se, față de 10 000 kg planificate la hec
tar, 18 000 kg cartofi timpurii. Este și moti
vul pentru care în actuala primăvară s-a 
hotărît mărirea cu mult a suprafețelor des
tinate acestei culturi. Dacă timpul permite, 
plantarea cartofilor preîncolțiți va începe în 
primele zile ale săptămînii viitoare. 'Totul 
este pregătit în cele mai bune condiții. Su
prafețele au fost arate în toamna anului 
trecut, iar acum, în primăvară, la fiecare 
hectar s-au aplicat 100 tone îngrășăminte 
naturale. >

I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii"

— De la bun început 
vreau să precizez că 
sintem pregătiți pentru 
a realiza cea mai 
scurtă campanie de in- 
sămînțări din ultimii 
ani. Ne-au ajutat și în
vățămintele desprinse 
din experiența anului 
trecut, cînd s-au ma
nifestat serioase nea
junsuri în ce privește 
ritmul șl calitatea lu
crărilor executate. 
Citeva argumente : 
pentru prima dată în 
ultimii ani, arăturile 
de toamnă au fost 
efectuate pe întreaga 
suprafață, s-au admi
nistrat îngrășăminte 
organice pe 10 000 hec
tare, cu 1 000 hectare 
peste prevederi ; de 
asemenea pregătirea 
tractoarelor și mașini
lor agricole s-a Înche
iat la termen, iar se
mințele au fost asigu
rate în structura de 
soiuri stabilită și de 
cea mai bună calitate. 
Toate acestea au per
mis ca, incă din pri
mele zile bune de 
muncă în cîmp, lucră
rile să înceapă cu in
tensitate in toate uni
tățile agricole.

— Tovarășe secretar, 
precizați-ne ce înțe
legeți prin cea mai 
scurtă campanie de 
insămînțări 7

— Analizînd modul in 
care s-au efectuat pre
gătirile pentru aceas
tă campanie, biroul 
comitetului județean 
de partid a ajuns la 
concluzia că sînt create 
toate condițiile pentru 
însămințarea culturilor 
de primăvară în pe
rioade chiar mai scurte 
decit cele prevăzute în 
Decretul 405 din 1980. 
Astfel, pe această bază, 
s-a hotărît ca mazărea 
să fie insămințată în 
două zile, inul pentru 
fuior, fasolea de cîmp 
și soia — în șase zile, 
sfecla de zahăr — în 
opt zile, floarea-soare- 
lui — intr-o săptămină, 
porumbul — în 13 zile, 
iar plantarea cartofilor 
— în două săptămîni. 
Aș adăuga, ca un ele
ment nou, constituirea 
a 140 de agregate com
plexe, care, la o singu
ră trecere, asigură pre
gătirea terenului pen
tru semănat și deter
mină dublarea vitezei 
de lucru și obținerea

JUDEȚUL BUZĂU
în campania din această primăvară, unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județul Buzău au de insămințat 167 958 ha, din care 
57 400 ha cu plante din prima epocă. în această săptămînă, în toate 
cele 14 consilii agroindustriale ritmul lucrărilor la pregătirea terenu
lui și semănaf a crescut în intensitate. S-a încheiat semănatul mază- 
rei pentru boabe, continuă însămințarea celorlalte plante din urgen
ța I — in pentru fuior, legume, plante furajere, cartofi timpurii — 
iar în consiliile Pogoanele, Mihăilești și Buzău, de două zile, s-a de
clanșat semănatul sfeclei de zahăr. De menționat că lucrările din vi
ticultură și pomicultură — tăieri de rodire și stropiri — sînt aproape 
Încheiate. Pornind de la sarcinile mari ce revin in acest an oamenilor 
muncii din agricultura județului Buzău am solicitat tovarășului 
AUREL DAN, secretar cu probleme de agricultură al comitetului ju
dețean de partid, să ne prezinte modul concret în care se acționează 
in actuala campanie pentru a se realiză însămînțările la timp și de 
cea mai bună calitate.

unor importante eco
nomii de carburanți. 

— Stabilirea unor 
perioade scurte pentru 
însămințarea culturilor 
este un lucru bun. Nu 
există insă pericolul ca 
aceasta să afecteze ca
litatea lucrărilor ?

„Sintem 
pregătiți 
pentru 

a realiza 
cea mai 
scurtă 

campanie 
de 

insămintări"
— Categoric nu. 

Controalele efectuate 
zi de zi dovedesc că se 
lucrează in condiții de 
foarte ’ bună calitate. 
Urmărim cu precădere 
realizarea densităților 
stabilite la fiecare cul
tură. In acest scop, co
mandamentul județean 
pentru' agricultură a 
hotărît ca toți specia
liștii să lucreze întrea
ga zi-lumină în cîmp, 
fiecare indrumînd și 
supraveghind activita

tea formațiilor com
plexe de mecanizare. 
Producțiile mari pe 
care ne-am propus să 
le realizăm in acest an 
necesită ordine și dis
ciplină în aplicarea 
corectă a tehnologiei 
fiecărei culturi. Or, 
prima verigă a tehno
logiei o constituie în
sămințarea la momen
tul optim. Spre exem
plu, in unele unități se 
manifesta incă reține
re in ce privește 
începerea însămînțării 
sfeclei de zahăr. Prin 
controalele efectuate la 
fața locului au fost 
identificate mari su
prafețe de teren care 
puteau fi semănate. In 
felul acesta s-au cîști- 
gat citeva zile bune, 
hotărîtoare pentru ob
ținerea de producții 
mari.

— Care este urgența 
acestor zile ?

— Sfecla de zahăr, 
deoarece rezultatele 
nesatisfăcătoare de 
anul trecut — produc
ția medie pe județ a 
fost doar de 18 700 kg 
la hectar — ne deter
mină acum să acțio
năm cu toată stăruința 
pentru a realiza o coti
tură radicală in ce pri
vește această cultură. 
Și avem toate condiți
ile ca să depășim pro
ducția planificată pen
tru acest an : 32 tone 
la hectar. Cum arătam 
mai înainte, esențial 
este să o însămînțăm 
cît mai repede. In ur
mătoarele două-trei 
zile vom atinge viteza 
planificată de 2 000 
hectare semănate pe zi. 
In fiecare unitate, se- 
mânătorile au fost 
astfel reglate pentru a 
se realiza o densitate 
care, în final, să ne 
asigure circa 100 000 de 
plante recoltabile la 
hectar.

t

Din toate acestea rezultă că în 1982 unitățile 
agricole din județul Buzău au pregătit in bune 
condiții campania însămințărilor de primăvară. 
După cum menționa interlocutorul nostru, esen
țial este ca fiepare cultură să fie semănată în 
perioada optimă' și in condiții de calitate su
perioară. Tocmai de aceea, orice reținere de 
a începe semănatul nu-și mai are acum justi
ficare și trebuie combătută ferm. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît este bine cunoscut faptul 
că fiecare zi ciștigată la semănat înseamnă la 
toamnă un plus de 'recoltă.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

Foto : E. Dichiseanu

Am construit mult In anii socia
lismului. Ca urmare a politicii de 
Investiții a partidului și statului, 
țara noastră dispune astăzi de fonduri 
fixe în valoare de 2 000 de miliarde 
lei. Din acestea, aproximativ 1 300 de 
miliarde o reprezintă zestrea tehnică 
a economiei — mașinile, utilajele, 
instalațiile, clădirile cu destinație 
productivă. Sînt bunuri ale întregu
lui popor, care prin efortul creator, 
gospodăresc al colectivelor ce le de
țin trebuie utilizate cu înalt randa
ment, cu eficiență superioară, astfel 
Incit să obținem producții cît mai 
mari, de bună calitate, utile dezvoltă
rii economice și ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Este firesc deci ca aceste mijloace 
tehnice, in care am investit bam, 
materiale și muncă, pentru procu
rarea și construirea cărora am făcut 
nu puține sacrificii, să le exploatăm, 
să le întreținem, să le reparăm cu 
mare grijă, incit să-și păstreze vi
goarea un timp cit mai îndelungat. 
Durata medie de amortizare a unui 
fond fix — adică perioada in care 
se recuperează treptat valoarea fon
dului fix din cheltuielile de produc
ție — este la noi de 25 de ani ; dar 
sint unele mașini și utilaje, ca, de 
pildă, autovehiculele, care datorită 
regimului intens de exploatare tre
buie amortizate în numai 10—12 ani, 
iar altele, cum sint clădirile, se 
amortizează mai lent, chiar în peste 
100 de ani. Dar, independent de du
rata de amortizare, repetăm, impor
tant este ca fondurile fixe să fie 
utilizate cît mai mult și cît mai bine.

Totuși, vine un timp cînd fondu
rile fixe trebuie înlocuite. Reglemen
tările privind scoaterea din funcțiune 
a fondurilor fixe trebuie să fie cit 
se poate de rational așezate, incit să 
instituie o fermă disciplină in acest 
domeniu. Recent, ținîndu-se seama 
de cerințele calitative superioare ale 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, a fost adoptat Decretul 
Consiliului de Stat nr. 49/1982 pri
vind scoaterea din funcțiune a fon
durilor fixe și deplasarea unor bu
nuri materiale din administrarea u- 
nităților socialiste de stat.

O idee de bază pe care o promo
vează decretul este aceea că fon
durile fixe, parte Importantă din 
avuția națională, trebuie să fie gos
podărite cu grijă deosebită și folosi
te pe întreaga durată de serviciu 
normată, potrivit destinației lor. in 
vederea obținerii unei eficiente eco
nomice maxime, promovării progre
sului tehnic și creșterii permanente

Înaltă răspundere pentru buna gospodărire și folosirea eficientă a fondurilor fixe
a productivității muncii sociale. Așa
dar, potențialul mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, spațiile de produc
ție trebuie folosite la maximum, fon
durile fixe cu durata de serviciu nor
mată expirată puțind fi scoase din 
funcțiune numai dacă prezintă un 
grad avansat de uzură, nu mai pot 
primi o altă destinație sau utilizare 
in cadrul economiei naționale, iar 
costul reparării și modernizării lor de
pășește 60 la sută din valoarea de în
locuire a fondului fix. Este o preve
dere statuată în scopul prelungirii 
vieții fondurilor fixe, ce completea
ză o măsură adoptată anterior prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 
393/1976 cu privire la mărirea duratei 
de serviciu normată a fondurilor 
fixe.

Desigur, se poate pune ■ problema : 
este oare bine să prelungim viața 
unor mașini și utilaje cînd progre
sul tehnic poate crea fonduri fixe 
mai productive, mai eficiente 7 Nu 
kîntem atît de bogați incit să ne pu
tem permite să amortizăm și să în
locuim rapid zestrea tehnică. Mai 
mult decit atît, pentru a înfăptui 
programul de dezvoltare economică 
pe care ni l-am propus trebuie să 
drămuim cu zgîrcenie flecare ban, 
fiecare bun material, valorificînd cît 
mai bine tot ce avem la dispoziție. 
Dar pentru a se ține seama de ce
rințele progresului tehnic, în legisla
ția noastră s-a introdus obligativita
tea ca, cu ocazia reparațiilor capi
tale, fondurile fixe să fie moder
nizate, aducindu-li-se toate perfec
ționările necesare pentru creșterea 
randamentului și eficienței econo
mice.

Un alt argument pentru care ade
sea se solicita — și se mai solicită 
încă — scoaterea prematură din 
funcțiune a unor fonduri fixe ar fi 
acela al lipsei anumitor piese de 
schimb ce nu pot fi procurate din 
țară sau din import. Argument care 
astăzi nu mai rezistă, avîndu-se in 
vedere sarcinile deosebite trasate de

Rațiuni și temeiuri ale unor recente reglementări privind scoaterea 
din funcțiune a fondurilor fixe și declasarea unor bunuri materiale 

din administrarea unităților socialiste de stat

banii po-

pătrunsă 
societății, 

de Stat li
căre fon-

conducerea partidului și măsurile 
concrete adoptată de fiecare minis
ter economic pentru asimilarea în 
țară, îndeosebi în unitățile dețină
toare, a pieselor de schimb necesare. 
Soluție care trebuie în continuare 
promovată cu toată stăruința, întru- 
cît nu putem să apelăm la import și 
în nici un caz nu putem renunța la 
serviciile unor fonduri fixe produc
tive în care am investit 
porului.

Promovînd o concepție 
de grija pentru avuția 
noul decret al Consiliului 
mitează ferm cazurile în 
durile fixe pot fi scoase din funcțiu
ne înainte de a-și îndeplini durata 
de serviciu normată. Competenta 
aprobării unor asemenea situații o 
are numai Consiliul de Stat. Dealt
fel, și în celelalte cazuri, în care 

'fondurile fixe au durata de serviciu 
încheiată, competențele de aprobare 
a scoaterii din funcțiune sînt ierar
hic stabilite prin plafoane valorice, 
astfel incit pentru fondurile fixe de 
mai mare importanță economică 
aprobările să se acorde numai cu 
confirmarea Consiliului de Miniștri. 
Regula este că volumul fondurilor 
fixe cu durata de serviciu normată 
expirată care se scot din funcțiune 
se aprobă anual prin decret al Con
siliului de Stat.

în spiritul principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, recentele regle
mentări stabilesc o serie de compe
tențe în sarcina colectivelor de oa
meni ai muncii în domeniul scoaterii 
din funcțiune a fondurilor fixe. Ast
fel, adunarea generală a oamenilor 
muncii are competența de a aproba 
scoaterea afectivă din funcțiune a 
unor fonduri fixe cu durata de servl- 

ciu normată expirată a căror valoare 
unitară de inventar nu depășește 
100 000 lei la întreprinderile de gra
dul II—VI și 300 000 lei la întreprin
derile de gradul I și special. De ase
menea, lista cuprinzînd fondurile fixe 
care urmează a fi scoase din funcțiu
ne, in limita volumelor aprobate prin 
decret al Consiliului de Stat, se afi
șează in unitățile deținătoare și in 
secțiile acestora, pentru a putea fi 
examinată de către întregul colectiv 
de oameni ai muncii in vederea gă
sirii unor eventuale noi posibilități

Grupa Varianta I Varianta II
Valorificarea complexă a pieselor și subansamblelor 1

de
Folosirea direc- Ca material pen- tegrală ca me- Eficiența :

utilaje tă sau cu re- tru confecționa- Ca metal pen- Valoarea totală tal vechi pen- var. I/var. II
• condiționare rea altor piese tru retopit recuperată tru retopire

Vagoane
marfă
(2 osii) 874 1 363 3 292 5 529 3 544 1,5 ori

Tractoare 24 241 556 1 550 26 347 3 658 7,2 ori
Combine 4 625 31 304 4 960 420 11,8 oriMotoare

termice pt.
foraj 180 000 1 873 1 696 _ 183 569 2 698 68 oriStrunguri 4 602 121 1 135’ 5 858 1 170 5 oriMașini

de țesut 3 883 350 273 4 506 409 11 ori

Este deci limpede că, dezmem- 
brînd cu atenție, gospodărește fie
care fond fix scos din uz, pot fi fă
cute mari economii, recuperindu-se 
și pe această calț; o valoare impor
tantă din sumele investite pentru rea
lizarea fondului fix respectiv, în ca
zurile de mai sus, prin varianta I se 
poate recupera 40 la sută din valodrea 
inițială a unui tractor, 22 Ia sută din 

de folosire a acestora in oadrul unității.
Dar chiar scos din funcțitțne în 

unitatea respectivă, un fond fix nu 
trebuie casat, ci este necesar să i se 
caute intii de toate valorificări prin 
transfer in alte unități, îndeosebi in 
mica

Pe 
acest 
din 
fixe in valoare de numai 17 miliarde 
lei, față de 115 miliarde lei cit re
prezintă valoarea fondurilor fixe cu 

industrie.
linia acestor exigențe, pentru 

an este propusă scoaterea 
funcțiune a unor fonduri

cea a unui motor termic pentru fo
raj. Desigur, și pînă acurp exista 
obligația deținătorilor de a efectua 
dezmembrarea în condiții cît mai 
eficiente a fondurilor fixe. Dar în 
multe cazuri fie că nu aveau compe
tența necesară, fie că nu aveau cum 
valorifica piesele de schimb sau 
subansamblele reutilizabile ca atare 
ori nu se pricepeau să recondițio- 

durata de serviciu expirată în eco
nomia națională.

In cazul cind nu 1 se mai poate 
găsi o altă utilizare, fondul fix tre
buie casat. Noul decret pșevede în 
acest sens reguli riguroase in pri
vința dezmembrării fondurilor fixe, 
în completarea unor reglemen
tări anterioare, ca, de pildă. De
cretul Consiliului de Stat rir. 
465/1979 privind recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile, se 
instituie un complex sistem organi
zatoric de efectuare a operațiilor de 
dezmembrare. Care este scopul aces
tei prevederi ? Să privim cu atentie 
tabelul de mai jos, care reprezintă 
eficiența medie, in lei pe bucată, a 
valorificării fondurilor fixe ce ur
mează a fi dezmembrate, în două 
variante : 

neze alte piese, fie că pur și simplu 
nu doreau să aibă bătaie de țap cu 
această problemă, unii deținători pre
ferau soluția mai comodă a trimiterii 
utilajului sau mașinii la fier vechi.

Prin noua reglementare sint stabi
lite clar obligațiile și răspunderile 
ce revin deținătorilor in legătură cu 
dezmembrarea fondurilor fixe, pre
cum și sancțiunile ce se aplică per- 

goanelor vinovate de nerespectarea 
acestor prevederi. Mai mult decit 
atit, pentru o serie de fonduri fixe 
nominalizate în decret se instituie 
obligativitatea predării acestora pen
tru dezmembrare la unitățile specia
lizate în efectuarea reparațiilor ca
pitale, unități a căror listă este pu
blicată într-o anexă la decret. A- 
ceasta întrucit unitățile respective e- 
xecută în cele mai bune condiții 
demontarea utilajelor respective și 
au organizată activitatea de recondi- 
ționare și utilizare a pieselor și sub- 
ansamblelor la diferitele lucrări de 
reparații. O bună experiență in a- 
ceastă privință, care se cuvine stu
diată și preluată, este cea oferită de 
activitatea de dezmembrare a auto
camioanelor în cadrul unităților Cen
tralei industriale de reparații auto șl 
a unităților de reparare a tractoa
relor din cadrul Ministerului Agri
culturii.

Un calcul efectuat la 39 grupe de 
utilaje principale care urinează a fi 
scoase din funcțiune in anul 1982, 
a căror valoare totală este de peste 6 
miliarde lei, arată că, prin dezmem
brarea și sortarea atentă a pieselor 
și subansamblelor, se poate recupera 
mai mult de 12 Ia sută din această 
valoare, adică circa 800 milioane lei, 
din care : 600 milioane lei prirf piese 
ce pot fi refolosite ca atare sau prin 
recondiționare, 50 milioane lei prin 
materialele ce pot fi utilizate pen
tru confecționarea altor piese și 150 
milioane lei prin sortarea atentă și 
predarea pe sortimente a restului de 
materiale pentru industria reciclării. 
Iată dar cîte piese și subansamble 
se pot economisi (piese și subansam
ble ce înglobează materiale, energie 
și manoperă), redueîndu-se substan
țial deficitul ce mai există în asigu
rarea acestora.

Domeniul reglementat prin noul 
decret al Consiliului de Stat are o 
importantă economică deosebită, 
prevederile sale fiind menite să in
stituie ordinea și disciplina, spiritul 
gospodăresc în activitățile legate de 
scoaterea din funcțiune a fondurilor 
fixe și declasarea unor bunuri mate
riale din administrarea unităților 
socialiste de stat. De aceea, avînd 
în vedere volumul Important de fon
duri fixe care urmează să fie casat în 
acest an, se impune ca, neintîrziat, 
toți deținătorii acestora, unitățile spe
cializate în dezmembrări, nominali
zate în decret, forurile de resort să 
organizeze cît mai bine această ac
tivitate de o deosebită importanță 
pentru economie.

v Cornellu CÂRLAN
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„CLĂDIM ROMANIA DE AZI,
VISAM ROMANIA DE MIINE"

SCHIȚĂ DE PORTRET AL GENERAȚIEI TINERE

...Martie, zodie de primăvară, semn înalt al 
curgerii sevelor proaspete, lună-simbol a regeneră
rii naturii și a creșterii impetuoase. Primăvara a fost 
întotdeauna asociată cu tinerețea și cu frumusețea, 
identificată cu ele ; primăvară-tinerețe-frumusețe, 
iată o realitate osmotică, fie că ne gîndim la cele 
ale firii, fie că ne gindim la cele ale oamenilor.

In acest martie am stat de vorbă cu mai mulți 
tineri de pe tot cuprinsul țării. Am încercat - prin 
ei și cu ei — să măsurăm pulsul generației lor, să 
conturăm peisajul tînăr cu care sîntem contempo
rani ; intr-un cuvint, am încercat să schițăm por
tretul colectiv al unei generații. Este generația cres
cută și educată de partid în spiritul patriotismului 
revoluționar, al iubirii nesfîrșite pentru pămîntul 
românesc, pentru minunății săi oameni. Este gene
rația care, in perioada ce s-a scurs de la gloriosul 
Congres al IX-lea, a învățat, sub conducerea parti
dului, urmînd exemplul și îndemnurile tovarășului

Nicolae Ceaușescu, să nu precupețească nimic 
atunci cînd este vorba de slujirea cu credință, cu 
neabătută hotărîre, cu dăruire și dîrzenie, a inte
reselor patriei socialiste.

Pe harta de suflet a României socialiste, tineretul 
se află prezent - firesc — prin mijlocirea celor mai 
incandescente culori. Asociem fără efort tinerețea 
cu dăruirea generoasă, cu cheltuirea neprecupețită 
a puterilor pentru atingerea unui țel înalt, con
struirea celei mai drepte și mai umane orinduiri 
din istorie pe pămîntul românesc.

Tineretul României socialiste 
zilei de astăzi și este cetățean 
Muncitor sau student, țăran sau 
teritoriul prezentului, dar ochii lui 
viitor. Ca și ai noștri, ai tuturor : dar ai lui mai 
mult șl mai acut — căci țara de mîine este reali
tate nemijlocită a vieții sale : ceea ce pentru noi 
este o posibilitate, pentru el este o certitudine.

este cetățean al 
al zilei de miine. 
ostaș, el stă pe 
sint ațintiți spre

Patriotismul revoluționar - 
patriotismul dăruirii tinerești

Constantin Popa este șef 
de brigadă la 1. M. Lu
peni, una dintre cele mai 
mari mine de cărbune 
cocsificabil din țară. Din 
cei 65 de ortaci ai săi, mai 
mult de jumătate sînt ti
neri. Din cei patru șefi de 
schimb, Ion Iuga, • Mihai 
Bucătaru și Ilie Petre sint 
tot tineri. Tinerețea este 
caracteristica brigăzii și ea 
se imbină foarte fericit cu 
experiența virstnicilor. 
Faptele atestă pe deplin 
afirmația : . anul 
brigada lui Costică 
— cum ii spun minerii — 
s-a clasat pe primul 
întrecerea pentru 
mult cărbune din 
Jiului, dind patriei, 
prevederi, 30 000 tone căr
bune cocsificabil. O briga
dă cit o mină ! Și in acest 
an șirul succeselor conti
nuă.

— Care crezi că va fi — 
l-a intrebat coresponden
tul nostru Sabin Cerbu pe 
tinărul șef de brigadă — 
trăsătura cea mai 
tantâ sau," mă rog, 
dintre 
care 
României de miine ?

— îmi este ușor să răs
pund pentru că ortacii mei 
și cu mine lucram de pe 
acum pentru asta : Româ
nia va fi o țară indepen
dentă din punct de vedere 
energetic. E un țel mai 
mult decit minunat, pen
tru care merită să mun
cești bine și mult, din toa
te puterile ; noi, aici, in 
Valea Jiului, sîntem si
tuați pe o poziție foarte 
înaintată a frontului de 
luptă pentru independen
ța energetică a României.

Iată, intr-adevăr, 
ideal inalt mobilizator, 
țintă minunată 
gerea căreia 
prea mult.

— Minerul 
onoare, tovârășul 
Ceaușescu — continuă in
terlocutorul — ne învață 
permanent că ne putem 
atinge țelurile numai prin 

.efort susținut zi de zi, nu
mai prin muncă avintată, 
prin cunoștințe bogate. Ne 
învață că iubirea patriei 
și munca pentru progresul 
ei sint îndatoriri și drep
turi supreme ale fiecăruia 
dintre noi. Și noi ne stră
duim să răspundem cit 
mai bine chemărilor sale, 
găsind cea mai înaltă pil
dă de patriotism

trecut.
Popa

loc în 
mai 

Valea 
peste

ționar chiar în activitatea 
sa. Străduindu-se să ia cit 
mai mult 
secretarului 
partidului, 
mineri sint 
adevărați, oameni 
telor. Majoritatea 
milii și locuiesc in apar
tamente confortabile, adi
că sint oameni întregi, le
gați din suflet de familia 
lor și de cărbune. Trebuie 
să știți că pină și orașul 
nostru Lupeni tot pe căr
buni e așezat. Este clădit 
cu alte cuvinte din munca 
noastră pe locurile noas
tre de muncă, care se află 
la zeci și sute de metri 
adincime. De fapt, prin

din . exemplul 
general 

tinerii 
niște

al 
noștri 

oameni 
ai tap
au fa-

Iimpor- 
una 

cele importante, 
va defini chipul |

un 
o 

pentru atin- 
nimic nu-i

nostru de 
Nicolae

w
ca o

revolu-

„Faptele noastre să fie 
pe măsura 
de care ne

condițiilor 
bucurăm"

în fațaStau amindoi î„ 
mea și rid. E o întreagă 
lume în rîsul lor.

— Ce ați vrea să se știe 
despre voi ?

O clipă, doar 
gîndire, apoi 
amestecindu-și

— Că avem 
frumoasă... că 
copil frumos... 
casă frumoasă...

Frumos, .frumoasă, fru
mos — un adjectiv care 
însoțește toate cele ale 
lor. Poate pentru că și ei 
sint frumoși în tinerețea 
lor cuceritoare ? Stau de 
vorbă cu Florica și Con-

o clipă de 
amindoi 

cuvintele: 
o căsnicie 

avem un 
că avem o

Trăim în miezul unui ev aprins 
Și-i dăm a-nsuilețirii noastre vamă, 
Cei ce nu ard dezlănțuiți ca noi, 
în ilăcările noastre se destramă.

Noi pentru viitor ne pregătim. 
Și-l populăm pe solul fericirii. 
Cu brațele-ncordate să-1 săpăm 
Și să-1 udăm cu ploile gindirii.

I 
I

I-

Ne-ntîrziat deci să-nvățăm, tovarăși, 
în numele acestui fel sublim t 
Să învățăm ce-nseamnă omenia 
Si comuniști să învățăm să fim.

Azi mînuim o mașină, un plug, 
Un condei, o idee ce arde cu pară, 
Mîine-poimîine noi vom mînui 
Complexe întregi de mașini și o țară. 
Această răspundere-i iără sfîrșit. 
Pe noi ne privește atent tot poporul. 
Prin felul cum creștem,

prin tdt ce gîndim 
Noi hotărîm cum va ii viitorul.

Nicolae LABIȘ
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utilaje au fost realizate, 
majoritatea, prin autouti- 
lare. Ea 
comună 
rești, a
8 clase, 
rești
nr. 2 — al I.M.E.B.), căsă
toria, copilul. Astăzi, Flo- 
rin-Traian 
jumătate.

Mă joc 
„înălțimea" 
care a cunoscut și alte 
vremuri, altă orînduire, 
cu cei doi conlocutori:

— Ați plătit taxă 
școală, la facultate ?

(Priviri 
zimbete).

— V-a spus

s-a născut 
de lingă 

terminat 
liceul la 

(Liceul

într-o 
Bucu- 
acolo 

Bucu- 
industrial

are un an și
puțin, de la 
vîrstei mele

la
nedumerite,

munca noastră clădim 
orașe, clădim țara. Oare 
ce poate fi mai înălțător 
decit să te simți părtaș la 
o operă atit de însemna
tă ? Dacă România a ajuns 

. să fie cunoscută azi pe 
toate meridianele globului 
este pentru că noi toți cei 
care muncim cu brațele și 
cu mintea sintem pătrunși 
pină in adincul ființei 
noastre de răspunderea ce 
o purtăm față de 'genera
țiile care vin după noi. 
pentru că am avut șansa 
ca în fruntea partidului și 
a statului 
conducător, 
neinfricat

să se afle un 
un cirmaci 

și clarvăzător.

frumoasă,O țară
pajiște cu flori"

Corespondentul „Scin
teii" din județul Sălaj, 
Ion Mureșan, a stat de 
vorbă cu o țărancă, mai 
exact, cu o Îngrijitoare de 
animale de la C.A.P. He
reclean. Despre viața ei, a 
familiei ei, despre ceilalți 
tineri din comună, despre 
munca lor dedicată zilei 
de azi și zilei de /nîlne. •

— Maria Crișan, ți-e 
dragă munca in zooteh
nie ?

— Da’ cum nu, altfel aș 
fi stat aici, in sector ? Că 
muncă este, nu-i lipsă. 
Sint îngrijitoare de viței 
de aproape .cinci ani, dar 
am avut animale de cind 
mă știu. Nu-i ușor, însă 
îmi place munca asta și 
mă bucur cînd am rezul
tate.

— Nu sinteți prea mulți 
tineri in comună...

— Ba da. față de alte 
comune sintem. Și eu 
cred că, după îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, după legile noi 
care ii pun la cinste mare 
pe crescătorii de animale, 
destui din cei 
câți or să se 
țară să facă 
care o știm de

(Maria Crișan este cu
noscută in sat ca un mo
del de hărnicie ; anul tre
cut a avut peste 300 de 
norme. Casa — nouă, trai
nică — strălucește ca un 
pahar).

— Ești mindră de mun
ca pe care-o faci 1

— Chiar că mi-s ! Cind 
ies duminica în sat nu-mi

care-s ple- 
intoarcă la 
munca pe 
copii.

este rușine. Lumea știe că 
lucrez la zootehnie, că am 
tot ce-mi trebuie in casă 
și, mai ales, știe că in 
zootehnie se muncește. La 
noi, in Hereclean, două 
lucruri mindresc omul : 
intii să muncească și apoi 
să nu aibă rușine de sat. 
Pentru că cei născuți aici 
și care au rușine de sat 
nu sint- buni nici la oraș. 
Tot așa ii văd și tot 
ii simt pe toți tinerii 
sat, chiar și pe cei 
mici decit noi. Și ei 
că oricit ar intra în viitor 
mecanizarea in lucrările 
agriculturii, munca omu
lui rămine de bază.

— Este 
l-ai auzit 
tă destul 
România 
România 
te visezi 
muna și 
Maria Crișan ?

— E o întrebare și i 
și ușoară. Eu văd o 
frumoasă ca o pajiște 
flori și plină numai de oa
meni harnici și drepți 
care să facă fiecare la lo
cul lui tot ce poate. Pen
tru că de noi și de munca 
noastră depinde totul. Așa 
ne spune iubitul nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Noi, 
țăranii, și mai ales noi din 
zootehnie avem o răspun
dere mare pe umeri. Dar 
nu mi-e teamă, eu știu că 
putem face față. Așa, cu 
munca noastră și cu mun
ca tuturor, țara o să fie 
mereu și mereu mai fru
moasă.

așa 
din 
mai 
știu

un cintec, poate 
la’ radio, se cîn- 
de des : „Clădim 
de azi, visăm 

de miine". Cum 
și cum visezi co- 
cum visezi țara.

grea 
țară 

• cu

stantin Băncuță, ea mun
citoare (bobinatoare) la 
I.M.E.B., el subinginer în 
aceeași intreprindere 
(unde, de fapt, s-au și cu
noscut). Biografii atit de 
tipice (dacă se poate spu
ne așa) incit aproape că 
nu le poți consemna. El 
este fiul unui muncitor 
bucureștean ; a urmat 
școala ’ profesională chiar 
aici, la „motoare electri
ce", după absolvire a ter
minat liceul și a urmat 
facultatea de subingineri. 
Astăzi, cind stăm de vor
bă, preia de la construc
tori o nouă hală, ale cărei

cineva că 
muncitorii n-au ce 
la liceu 1

(Ea deschide ochii 
el se încruntă).

— La absolvire, 
stantin, ai avut greutăți 
să-ți găsești serviciu ?

Abia acum înțeleg „jo
cul" meu 
amindoi.

— Vreți 
comparăm 
cu viața tineretului în ca
pitalism... Nu, cum să fie 
toate astea ? Nimic din 
ceea ce ne-ați intrebat nu 
sxa intimplat. Și cel mai 
important lucru este că 
nici nu se poate intimpla. 
Noi trăim intr-o altă orîn
duire, trăim într-o țară 
unde poporul este stăpîn.

— Ce crezi despre țară?
— Patria este mama 

noastră — spune Florica.
— Patria este trecutul și 

prezentul și viitorul nos
tru, continuă soțul ei. Eu 
cred că patria este totul și 
tot ce fac eu, ce facem noi 
este pentru patrie. Munca 
noastră are un sens fiind
că este muncă pentru pa
trie, pentru oameni. Fa
cem totul și am face to
tul pentru România noas
tră.

— Eu mă gîndesc mult 
la pace și cred că iubirea 
de patrie înseamnă și iu
bire de pace. Florinei tre
buie să trăiască, să creas
că mare, să fie fericit și 
asta se poate doar dacă e 
pace.

— El va fi cetățean al 
„României de mîine". Cum 
vedeți patria, cum va fi 
ea în anii cînd Florin va 
avea vîrsta voastră ?

Răspunde Florica :
— Cea mai frumoasă 

țară din lume 1

căuta

mari,

Con-

și se destind

să ne faceți să 
viața noastră

„Am fost crescuți în graiul 
unic al unității și frăției"

La Tirgu Mureș, unde 
români și maghiari munJ 
cesc și trăiesc ca fii egali in 
drepturi și în îndatoriri ai 
patriei noastre. România 
socialistă, corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Giur
giu, a avut o convorbire cu 
Rigmănyi Istvân, muncitor 
sticlar, secretar al comite
tului U.T.C. la întreprin
derea chimică „Prodcom- 
plex".

— Mi s-a vorbit despre 
dumneavoastră ca despre

r

I

i
iU.

sculărie sau la secția me
tal, trăiesc și muncesc cu 
această convingere.

— Care este gradul lor 
de pregătire profesională ?

— Vedeți, la noi în în
treprindere, toți 
fără excepție, au 
profesionale ; 200 din ei
urmează liceul seral, școli 
de maiștri ; alții sînt in
ventatori și inovatori. 
Nume Ca cele ale tinerilor 
Florian 
Mihai 
sau ale 
Dezso, 
reta, Stein Rudolf, Dama 
Malacu și mulți alții fac 
cinste colectivului nostru, 
municipiului, organizației 
județene a U.T.C.

— Iar Rigmănyi 
ce ne spune despre

— Eu, ca și toți 
din Tirgu Mureș, din în
treaga țară, de fapt, am 
avut șansa de a-mi începe 
studiile în anii în care 
egalitatea, unitatea, frăția 
tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate, este un fapt împli
nit, este temelia adevăra
tei demnități înfăptuite de 
partid. Altfel, puteam eu 
visa să mă realizez in 
viață ? Firește că nu ! Am 
urmat școala profesională, 
iar din anul 1972 sînt 
muncitor în secția sticlă- 
artizanat, ale cărei produ
se sînt destinate în pro
porție de 60 la sută ex
portului. La început am 
fost ales secretar U.T.C. 
pe secție ; apoi, membru 
în biroul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, 
iar din anul 1980 sînt se
cretarul acestuia. între 
timp am absolvit liceul 
seral și am ambiția să 
urmez școala de maiștri. 
Pentru mine va fi un 
mare succes ; o părticică, 
un

tinerii, 
școli

Buzan, amecist, 
Peti, subinginer, 
muncitorilor Szabo 
Demeter Marga-

Istvăn 
el 1
tinerii

r
i
i

f
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mine 
succes ;

reflex al prieteniei și

ince- 
eram 

mai 
min-

nostru comu- 
nebănuit

E „Ceaușescu — tinerii" simbolul 
Acestei demnități de-a exista 
Uniți sub tricolor, ca sub lumina 
Care păstrează viața toată-n ea.

ce s-a numit, se va numi 
și fi-va-ntotdeauna 

Romănia.
Griaore HAGIU

E „Ceaușescu — tinerii" omagiul 
Cu dragoste adus, sărbătorește. 
Spre ziua sa, spre ziua țării sale. 
Cu care-ntreaga liință-și contopește.

Nicolae Dan FRUNTELATA

x

Ilustrație de Eugen DICHISEANU
George-Radu CH1ROV1C1 
și corespondenții „Scinteii" «

60-a anl- 
dragos- 

față de 
comunist

ne spui despre

la viitorul Româ- 
Din care sint o

codului etic so-

Fii demn de stirpea ta și-nalță-ți firea 
mai ai atîtea lumii, veacului de spus, 
în graiul limpede, cîntat, 

pe care-alcătuirea 
pe-această vatră înțelept stăpîn te-a pus, 
și azi, și mîine, să duci cu tine

chiar vecia

solidarității dintre oameni, 
fără deosebire de naționa
litate ; o dovadă că pen
tru noi — români sau ma

de 
in 
de 
Și

ghiari — posibilitățile 
afirmare sînt aceleași 
tripla noastră calitate 
producători, proprietari 
beneficiari. Sînt membru 
în consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere, 
participînd, împreună cu 
alți tineri, la luarea deci
ziilor. Indiferent de limba 
maternă, faptele sint „uni
cul grai" al hărniciei în 
care ne exprimăm. Așa 
își manifestă tinerii din 
întreaga țară, în întîmpi- 
narea celei de-a 
versări a U.T.C., 
tea de patrie, 
partidul nostru 
și de conducătorul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

cu pasiune,„A învăța
a te pregăti temeinic 

muncă"pentru
Sorin Voinigescu este 

student în anul III la Fa" 
cultatea de electronică a 
Institutului politehnic din 
București.

— De ce tocmai ciberne
tică ?

— Oricine poate fi în
trebat de ce tocmai.i. me
seria pe care o face. Pen
tru mine și pentru toți co
legii mei (vă rog să reți
neți : pentru toți) este 
vorba de două lucruri: de 
o pasiune — noi sîntem ge
nerația care în copilărie 
s-a jucat desfăcînd apa
ratele de radio cu tran- 
zistori și care în paralel 
cu regulile de ortografie 
învăța să citească o sche
mă de montaj electronic ; 
și este vorba 
ța faptului că 
reprezintă cea 
revoluție din
greșului tehnic al 
rii. Iar noi vrem să 
aflăm chiar în inima aces
tei revoluții.

— Ce înseamnă, după 
tine, a fi patriot ?

— Există — și ne-o re
amintim mereu — o defi
nire a patriotului făcută 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înseamnă a 
iubi România și partidul 
nostru comunist, a munci 
fără preget pentru a spgri 
avuția națională, înseam
nă a iubi libertatea și in-

de conștiin- 
electronica 

mai mare 
istoria pro- 

otneni- 
ne

dependența țării, a fi gata 
să faci orice pentțu a le 
apăra. Sint cuvinte încăr
cate de substanță, pe care 
noi, ca membri ai organi
zației revoluționare de ti
neret, le memorăm. Și nu 
le memorăm doar, ci fa
cem din ele un însufleți- 
tor ’’program de acțiune. 
Sîntem beneficiari ai tria
dei invățămînt-cercetare- 
producție, facem o susți
nută practică în produc
ție. Dar, în principal, în
seamnă acumularea acelor 
cunoștințe care să facă din 
noi cetățeni pe deplin fo
lositori României socialis
te și comuniste de mîine. 
Eu cred că lupta pentru o 
pregătire cit mai temeini
că este principalul mod în 
care noi, studenții, ne pro
băm patriotismul.

— Cum visați voi Româ
nia de mîine ?

— O țară pe culmile 
progresului științific și 
tehnic, o țară căreia să-i 
întoarcem însutit și înmiit 
investiția materială și in
vestiția de încredere pe 
care o face astăzi cu noi. 
Aș spune că nu „visăm 
România de mîine", ci că 
avem certitudini cu privi
re la România de miine, 
România socialistă și co
munistă în care va munci 
și va crea generația noas
tră.

Luminosul 
exemplu 
comunist

— La început, în școala 
profesională și pe la ' 
putui meseriei, nu 
eu chiar un model, 
făceam și lucru de 
tuială...

— Și cum de... ?
— Cum de m-am schim

bat ? Vedeți, sînt oameni 
care știu să crească oa
meni : comuniștii. Am avut 
noroc ; aici, la uzină, co
muniștii au înțeles că sint 
un băiat bun, chiar dacă 
mai făceam cîte o năzbî- 
tie. Ei mi-au dat un lucru 
foarte prețios : încrederea. 
Mi-au arătat că au încre
dere în mine, au stat mult 
de vorbă cu mine, m-au 
mustrat, m-au lăudat și

Mm
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Construim

acum...
...Acum, Adrian Vasl- 

lescu, tînăr muncitor la 
sculăria IREMOAS, este 
secretarul unei organizații 
U.T.C. ; de anul trecut are 
cinstea de a fi membru al 
partidului 
nist. Și, lucru 
poate nici de el cu ani în 
urmă — sau, mai corect 
spus, nebănuit de el, dar 
intuit de alții, de comu
niștii despre care tocmai 
ne-a vorbit — a devenit in 
ochii tinerilor de la scu
lărie un model.

— Care este principala 
ta problemă în clipa 
față ?

— Cum să spun— 
direa 1 Eu cred că avem 
nevoie de mai multă gîn
dire, de mai multă inteli
gență. Nu așa, în general, 
ci concret, în fiecare cli
pă. Uzina noastră a atins 
un grad de tehnicitate 
care cere, în primul rînd, 
inteligență din partea tu
turor. Apoi, pentru dez
voltare ; ea nu poate avea 
loc „pe rupte", cum a fost 
necesar într-o etapă, acum 
partidul ne cheamă să im
primăm o nouă calitate 
muncii noastre ; iar o nouă 
calitate înseamnă, obliga
toriu, mai multă gîndire. 
Cred că noi, tinerii, avem 
foarte multe de făcut 
fiindcă sîntem o generație 
tehnică ; mai mult decit 
altele, vreau să spun, după 
cum cei care astăzi sint 
șoimi ai patriei vor fi mai 
tehnici decît noi.

— Ce știi despre trecut ?
— Ceea ce am Învățat în 

școală și ceea ce mi-au 
povestit cei mai în vîrstă, 
în primul rînd tata. Pe 
mine tata m-a adus de 
mînă la uzină cînd aveam 
12 ani. M-a întrebat 
atunci : unde ți-a plăcut 
cel mai mult ? — și eu 
i-am spus : la sculărie ; și 
Ia sculărie am venit în 
timpul școlii profesionale, 
și la sculărie sînt și azi. 
Știu cum a făcut tata uce
nicia, înțelegeam de cînd 
eram copil ce înseamnă so
cialismul.

— Ce înseamnă ?
— Socialismul ? Socialis

mul sintem noi, noi toți, 
voința noastră de a merge 
mereu inainte. Înseamnă 
un fel de a vedea lumea : 
ca să mă pot gîndl la vii
torul meu personal tre
buie mai intii să mă gîn- 
deso 
niei. ___ __
parte. Unul din 22 de mi
lioane. Socialismul înseam
nă voința fiecăruia de a da 
tot ceea ce este mai bun 
și mai curat în el celor
lalți oameni, patriei.

și apărăm
ca în cinstea aniversării a 
60 de ani de la crearea 
U.T.C. să depășim zilnic 
planul cu 20 la sută, iar 
subunitatea să devină „Co
lectiv model de militari 
care trăiesc și muncesc în 
spiritul 
cialist".

— Ce 
viitor ?

— în

De vorbă cu sergentul 
Ștefan Nicola, dintr-o uni
tate militară care lucrea
ză pe traseul viitorului 
Canal Dunăre-Marea Nea
gră. '

— Sînt unul dintre cei 
care durează viitoarea cale 

. .. scurta
drumul spre „Marea cea 
Mare". Sîntem un, colectiv 
închegat, unde ordinea și 
disciplina militară, hăr
nicia și dăruirea în muncă 
reprezintă suportul prin
cipal al tuturor succeselor. 
Noi sîntem fiii și nepoții 
celor care la Mărășești și 
în Tatra au apărat cu 
arma în mină moșia stră
bună, ai celor care au în
fruntat gloanțele în nu
mele iubirii de patrie. Ei 
nu au dat înapoi în fața 
morții ; atunci, noi cum să 
dăm înapoi în fața vreunei 
greutăți ?

— Ce obiective v-ați 
propus ca tineri comuniști, 
în cadrul organizației 
U.T.C. din care faceți 
parte ?

— în adunările U.T.C. 
noi dezbatem sarcinile 
pregătirii de luptă și poli
tice, ale activității pro
ductive. Facem schimb de 
experiență, căutăm solu
țiile cele mai eficiente ast
fel incit, paralel cu asi
gurarea unei , noi calități, 
superioare, in activitatea 
de instruire și educare, să 
menținem un ritm intens 
de lucru, să realizăm eco
nomii de materiale și com
bustibil. Ne-am angajat

muncă 
temei- 
comu-, navigabilă ce va

— din

răstimp în care am învă
țat că o lume! nouă se 
construiește cu entuziasm 
revoluționar, prin 
asiduă, prin știință 
nică și conștiință 
nistă ; am învățat
experiență și din cărți — 
că viața văduvită de vi
sare creatoare, de entu
ziasm umanist și spirit de 
dăruire ar fi searbădă și 
pustie. Ca utecișt, ca 
muncitor sticlar la între
prinderea chimică „Prod-

primul rînd că îl 
visez pașnic — așa 
visează orice tinăr. 
precupeți nimic, la 
voi face sacrificiul 
— dar e firesc să 
paqpa. Visez o țară
pendentă, înfloritoare,

O tinerețe — antică vestală 
Minune-a noua a lumii nu există. 
Dar căutata vîrstă ideală 
E tinerețea noastră comunistă.

Chiar Ceaușescu ne-a-nmînat ștafeta 
Ieșit din labirintele restriștii, 
Cind aripi desiăcînd precum egreta 
Ne am luat în larguri zborul uteciștii.

Fii demni ai Revoluției Române 
Necunoscînd istov și nici rețineri. 
Revoluționari noi vom rămîne.
Ca „dragi prieteni și tovarăși tineri"

un tînăr foarte harnic, iu
bitor al cărților, studii» 
chiar. Cred că sinteți a- 
plecat și spre generalizări, 
spre sinteze...

— Port cu mine aproa
pe trei decenii de viață.

•i

I

I

Niculae STOIAN w

complex" din Tîrgu Mu
reș, trăiesc, zi de zi, în 
rindul a peste 850 de 'ti
neri. Sint tineri — români, 
maghiari, germani — care, 
fie că lucrează ca sticlari, 
chimiști. la întreținere,

cum îl 
Nu voi 
nevoie 

suprem 
doresc 
inde- 

o
patrie liberă în care să fim 
fericiți. Și ca mine sint 
toți cei de vîrsta mea pe 
care ii cunosc — și de aca
să, și de aici, de pe șan
tier.

„Viitor de aur țara noastră are / Și prevăd prin 
secoli a ei înălțare" — scria cu mai bine de un veac 
in urmă poetul. Revoluția socialistă a transformat cu
vintele în realitate. O „realitate deschisă”, supusă evo
luției, progresului ; o realitate care se potențează pe 
sine pentru noi și noi împliniri, pentru noi transfor
mări, pentru ascensiune.

Viitorul de aur a început în anii socialismului. Tînăra 
generație, crescută în anii noștri de făuritorul patriei con
temporane, Partidul Comunist Român, s-a născut spre 
a desăvîrși acest măreț viitor. Iar cînd viitorul visat 
va fi pe deplin prezent, el va da seama de opera 
minunată a atîtor generații, el va fi România comu
nistă. Pentru acest țel muncește cu hărnicie și pasiune 
tineretul țării, hotărît să se arate în toate harnic și 
pasionat, astăzi și mîine, pentru că harnic și pasionat 

este poporul român.
Avem un tineret pe măsura tinereții țării.
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„Avem ceînvâfa
Corespondentul nostru volun

tar Emilian Corlei, secretarul 
organizației U.T.C. din Gura 
Motrului, județul Mehedinți, ne 
scrie : „Trăiesc la noi in sat doi 
bătrini care se bucură de tot 
respectul și stima oamenilor. 
Sint soții Marla și Dumitru Cli
pea, trecuți de 90 și 95 de ani. 
Acum, odată cu primele zile 
mai călduroase, cei doi au în
ceput lucrul in grădina casei, 
unde cultivă tot felul de legu
me și zarzavaturi. Este marea 
lor pasiune comună. Bătrinul 
mai are una : pescuitul in 
timpul verii. Văzindu-i atit de 
sănătoși, atit de «neastimpărați*  
citu-i ziulica de mare prin gră
dina casei, tinerii din sat au în
țeles că -secretul» longevității 
lor se cheamă munca și cumpă
tarea. Iar noi, tinerii, ii încon
jurăm cu toată dragostea pe ve
teranii satului și învățăm de la 
ei, pentru că avem ce învăța*.

Din floare-n 
floare

Venind să lucreze într-o în
treprindere din Sf. Gheorghe, 
Eugen Burghi declară „dragoste 
fulgerătoare, dar veșnică" 
presia ii aparține) unei 
care îl crede. 11 crede și 
vită in casa părinților „la 
re". După ce fata și ai 
pleacă la lucru, E.B. se întoarce 
in apartament, de unde ia tot 
ce-i cade la îndemînă. Ca să i 
se șteargă orice urmă, înfundă 
chiuvetele și inundă apartamen
tul, după care pleacă la Birlad 
și vinde o parte din bijuteriile 
furate. Cu bani la buzunar, în
cearcă să sucească mintea altei 
fete, pe care o întreabă — va- 
riațiuni pe aceeași temă : „Tu 
crezi in dragoste veșnică la pri
ma vedere ?“ Nu mai știm ce 
i-a răspuns fata (băcăuană, de 
fel), nici altă fată care i-a ur
mat, dar știm precis că tardivul 
Casanova se află intr-un arest 
de miliție. Și mai știm că la a- 
flarea acestei vești, fetele, căro
ra E.B. încercase să le îndruga 
cite-n lună și-n stele, au răsu
flat ușurate...

Trei plus unu
Cine sînt cei trei ? Cei 

sint șoferi pe troleibuze în 
nicipiul Cluj-Napoca :
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cu principialitate comunistă

Cooperatorii Ion Truică, Ion Pu
rec și Ion Stevie au adresat con
ducerii partidului o scrisoare în 
care relatau că în urma reviziei de 
fond a rezultat că la C.A.P. Jia- 
na — Mehedinți s-au produs in 
1980 pagube in valoare de pes
te 1,5 milioane lei, fără a se 
lua măsuri pentru recuperarea 
acestora și pentru tragerea la 
răspundere a celor vinovați. Ei 
relatau că an de an producția agri
colă nu s-a realizat, ceea ce a făcut 
ca datoria cooperativei către stat să 
crească mereu. Totodată, autorii 
arătau că aceste neajunsuri sînt 
strîns legate de carențele din acti
vitatea unor cadre din conducerea 
C.A.P., îndeosebi a președintelui 
Ion Smeu.

Secretarul general al partidului 
a hotărît ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. Sub îndru
marea acestora s-au efectuat veri
ficări de către activiști ai C.C. al 
P.C.R., care au constatat temeini
cia afirmațiilor. S-a confirmat ast
fel că în urma unui control făcut 
de Banca Agricolă la C.A.P. Jiana 
a rezultat o pagubă de 1 669 000 lei, 
datorită, în principal, degradării 
unor cantități însemnate de cartofi, 
lipsei din gestiune a 461 oi, plății 
necuvenite de retribuții etc. S-au 
stabilit, la vremea respectivă, răs
punderi materiale în sarcina pre
ședintelui Ion Smeu de 201 000 lei, 
a inginerului-șef, Gheorghe Bălăci 
— 440 000 lei, a fostului contabil- 
șef, Ion V. Pristoleanu — 163 000 
lei și a altor 82 de persoane — 
865 000 lei. Dosarele cuprinzînd con^ 
cluziile verificărilor au fost înain
tate organelor de stat pentru con
tinuarea cercetărilor. în raportul

înde cercetare se precizează că, 
același timp, președintele și conta- 
bilul-șef organizau petreceri pe 
cheltuiala cooperativei, că in anii 
1980 și 1981 unii cetățeni din comu
nă au folosit in mod abuziv, în in
teres personal, suprafețe de teren 
ale cooperativei, că s-au manifes
tat neglijențe față de întreținerea 
și irigarea culturilor.

Concluziile cercetării scrisorii au 
fost discutate în secretariatul Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., care a hotărit ca președin
tele cooperativei, contabilul-șef. 
precum și Suzana Anghelescu, șef 
de fermă zootehnică, să fie desti- 
tuiți din funcții și excluși din par
tid ; Ion Andronache, 
rul comitetului 
tid, a fost sancționat 
de blam ; Ciobanu Mihai, se
cretarul comitetului de partid pe 
C.A.P., și Ion Gh. Pristoleanu, se
cretarul organizației de bază nr. 1, 
au fost sancționați cu vot de blam 
cu avertisment și schimbați din 
funcții. Principalii vinovați pentru 
ilegalitățile și daunele comise, prin
tre care Ion Smeu, Pristoleanu V. 
Ion, Gheorghe Bălăci, Suzana An
ghelescu, Aldea Dumitru și alții au 
fost deferiți justiției. Comitetul co
munal de partid a pus in discuția 
plenarei pe acei membri de partid 
care, prin neglijență sau abuz, au 
adus prejudicii avutului obștesc. 
Se precizează că s-a elaborat un 
program concret de măsuri in ve
derea- redresării cooperativei agri
cole Jiana, în cel mai scurt timp. 
Neregulile constatate și măsurile 
luate au fost, de asemenea, prelu
crate cu tot activul de partid din 
agricultura județului.

de canalizare exterioară și gurile 
de scurgere nu funcționau cores
punzător și că galeria de protec
ție a unei artere de apă care tra
versează această zonă nu era 
etanșă, permițînd infiltrarea apei. 
Pe lîngă alte constatări, in raportul 
de cercetare se precizează că în 
perioada de garanție nu au fost 
executate unele lucrări necesare la 
spațiile comune ale blocului și in 
apartamente.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate s-au luat o serie de mă
suri, lucrările de reparații urmînd

» 
să fie executate potrivit unui pro
gram întocmit în acest scop. Se 
precizează că locatarii blocului au 
fost de acord cu măsurile luate și 
s-au angajat să folosească și să în
trețină în mod corespunzător in
stalațiile și spațiile comune ale 
blocului, precum și căile de acces 
și spațiile din zonă.

Comitetul 
Consiliilor 
popular al 
vor urmări
a programului de măsuri stabilit.

îmbunătățirea munții politice

pentru Problemele 
Populare și Consiliul 

municipiului București 
aducerea la îndeplinire

secreta-
comunal de par- 

cu vot

Deficiențele construcției

pentru redresarea producției

Orizontul de viață 
al tinărului în filmele

de actualitate

trei 
mu- 

Maftei 
Fărcaș, Florinei Feher și Teofil 
Lung. Deci oameni care trans
portă și răspund zilnic de viața 
a zeci și sute de oameni. La un 
control-filtru al miliției, toți 
trei, aflați în cursă, au înverzit 
fiolele. Firește, au fost dați jos 
de la volan și au suferit rigorile 
legii.

Dar cine e „plus unu" ? Este 
șeful de coloană tuto loan Di
neu, care le-a permis celor trei 
să plece in cursă in starea in 
care se aflau. Fapt pentru care 
a fost și el sancționat.

Din nou despre 
Jocul cu focul"

Peste citeva zile, Florin urma 
să împlinească trei ani. N-a 
mai apucat să-i bucure pe pă
rinți de ziua lui. Și aceasta tot 
din vina părihților' săi din Pi
tești. Lăsat singur acasă, fără 
supraveghere, Florin s-a jucat 
cu chibriturile, de la care au 
luat foc lucrurile din încăpere. 
Internat in spital cu arsuri gra
ve, cu toată strădania medicilor, 
Florin n-a mai putut fi salvat.

Același lucru s-a intimplat și 
cu alți doi băieței, G.heorghiță 
și Aurel, in virstă de doi ani și 
jumătate și, respectiv, trei ani 
și jumătate, din comuna Mără- 
cineni, județul Argeș. Și ei au 
fost lăsați 
iată, și ei 
turtle...

Am mai 
tră despre 
te, dar din păcate mai există — 
cum se vede — părinți care 
lasă chibriturile la indemina co
piilor, jucindu-se cu focul...

In casă cu ușa incu- 
s-au jucat cu chibri-

scris in rubrica noas- 
astfel de cazuri tris-
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I în miez de noapte I

Mai intii și mai Intîi, Anton*  ■ 
Gurguță din Filipești de Tîrg, I 
județul Prahova, a „studiat" a- • 
tent locul și împrejurările la lu- , 
mina zilei. Apoi, la miez de 
noapte, a pătruns in curtea unui , I 
consătean, din care a plecat cu • 
un tăuraș de lanț. Somnoros și 
greoi, acesta s-a lăsat in voia 
făptașului pînă a dispărut in I 
ograda unui amator de chilipir. 1 

I încurajat de istețimea lui, Gur
guță repetă isprava. Tot la ceas I 
de noapte a furat tot un tăuraș

Idin curtea altui cetățean. Pe al I 
treilea n-a mai apucat. A fost | 
arestat.

| Aritmetica...
I necinstei
• Deși avea numai, patru clase I 
I primare, făcute și acelea cu I 

chiu cu vai, cu mulți ani in 
urmă (că nu s-a omorit deloc cu 
învățătura), loan Doboș, gestio- | 

Inar la gogoșeria de pe lingă
magazinul de prezentare nr. 29 ■
din Tg. Mureș, era „tare" la arit-

Imetică. La toate cele patru o- * 
perații : scăderea din greutatea . 
gogoșilor împărțite clienților, 
pentru a-și aduna bănuț cu bă
nuț ciștigul, care se înmulțea

| văzlnd cu ochii. Pentru că tot 1 
„după ochi" reducea la jumăta- . 

Ite și materia primă din aluat.
Dar tocmai cind I.D. iși freca 
miinile și se felicita pentru spi- I 

I ritul său de „comersant", lu
crătorii au descoperit in autotu- I 
rismul personal.(și asta nu e go
goașă) 81 kg aluat și 18 plini | 

Ialbe de cite 2 kg, iar la inventa
rul ce i s-a făcut s-a mai găsit | 
un plus de 80 kg făină. Deocam-

Idată, gestionarul cu patru clase I 
a fost schimbat din funcție. Ur
mează să-și spună cuvîntul și I 
legea. !

Rubrică 'ealizatâ de *
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

vor fi înlăturate

Asociația civilă a proprietarilor 
blocului 10 din București, șoseaua 

■ Colentina nr. 24, s-a adresat con
ducerii partidului sesizînd că imo
bilul a fost dat în folosință de trei 
ani, cu numeroase deficiențe de 
construcție, neefectuîndu-se pînă în 
prezent remedierile necesare. Din 
această cauză apele ploilor inundă 
frecvent subsolul și magazinele de 
la parter ; de asemenea, apele 
menajere se revarsă în subsol din 
cauza racordării greșite a conduc
tei de colectare. In timpul unor 
inundații s-au distrus mărfurile

depozitate în subsolul destinat ma
gaziilor din imobil. Autorii mâi 
sesizau că în curtea imobilului s-a 
improvizat un depozit de ambalaje 
la a căror păstrare și manipulare nu 
se respectă prevederile legale.

Secretarul general al partidului ' 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R., președintele 

' Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare. La cercetări 
au participat și specialiști din 
Consiliul popular al municipiului 
București. S-a confirmat că rețeaua

La întreprinderea de materiale 
izolatoare din Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj, datorită unor abu
zuri și încălcării disciplinei de pro
ducție s-au produs pagube materia
le, se relata într-o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Aurelia Savoș, muncitor din 
această unitate. Autoarea scrisorii 
mai arăta că se recurge foarte 
frecvent și neîntemeiat la sancțiuni 
administrative, ceea ce nu poate 
înlocui munca politică ce se des
fășoară necorespunzător. Se mai 
relata că se consumă materii pri
me și materiale mai mult decît 
prevăd normativele, iar unele uti
laje nu sînt folosite la întreaga ca
pacitate. Autoarea scrisorii afirma 
că ar fi persecutată de directorul 
Întreprinderii 
sesizat aceste 
locale.

La Indicația
al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre examinare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R. și brim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului. Cercetările, efectuate îm
preună cu Comitetul județean de 
partid Sălaj și specialiști din In
spectoratul general de stat pentru 
controlul calității produselor, au 
confirmat, în bună măsură, afir
mațiile din scrisoare. Astfel, s-a 
stabilit că în anul 1980 a fost depă
șit cu 31 la sută consumul normat 
de cocs metalurgic și cu 14 la sută 
în primul semestru al anului trecut 
datorită, în principal, funcționării 
defectuoase a unor instalații, neres- 
pectării tehnologiilor și altor ne? 
glijențe. De asemenea, au fost li
vrate produse de calitate necores
punzătoare, datorită, în principal, 
lipsei de exigență și răspundere a 
personalului de execuție, conduce
re și control.

în referatul de cercetare se mai 
arată că, intr-adevăr, în perioada

pentru faptul că a 
aspecte organelor

secretarului general

septembrie 1980 — iulie 1981 autoa
rea scrisorii a fost sancționată de 5 
ori, unele sancțiuni fiind motiva
te prin abateri reale de la regula
mentul de ordine interioară, altele 
fiind însă neîntemeiate. Totodată, 
schimbarea ei din funcția de labo
rantă s-a făcut în urma unui exa
men organizat necorespunzător, în 
cadrul căruia a fost dezavantajată 
flagrant față de 
rente.

A mai rezultat 
treprinderii, Ion 
uneori un ton necorespunzător și 
cuvinte jignitoare în discuțiile cu 
oamenii, recurgea ‘ 
multă ușurință la sancțiuni admi
nistrative (intr-un an și jumătate 
s-au emis 1 108 sancțiuni adminis
trative împotriva unui număr de 
circa 700 oameni ai muncii). în 
ce-1 priyește pe secretarul comite
tului de partid din unitate, Gliguță 
Grațian, acesta nu a reușit să asi
gure desfășurarea corespunzătoare 
a muncii de partid, respectarea 
planurilor de muncă ale organiza
țiilor de bază, conducerea cores
punzătoare a activității politice’ și 
economice.

împreună cu Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R. s-au stabilit mă
suri de tragere la răspundere pe 
linie de partid a celor vinovați de 
abaterile constatate, iar cu con
ducerea ministerului — măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru îmbu
nătățirea activității productive, 
concomitent cu sancționarea admi
nistrativă a unor factori de con
ducere din unitate, între altele, s-a 
hotărțt ca directorul întreprinderii 
să fie scos din funcție și trecut 
într-o muncă de-execuție; activi
tatea secretarului 
partid va 
mitetulul 
ni ei.

celelalte concu-

că directorul fn- 
Prunea, folosea

frecvent și cu

comitetului de 
fi discutată în biroul Co
de partid Șimleu Silva*

Neculal ROȘCA

Frumoși și veseli - brigadieri in inima de cărbuni a Olteniei La Midia-Năvodari, pe schelele noilor construcții - brigadierii

Fie că e ori nu personaj principal, 
in jurul căruia să se organizeze în
treaga materie a narațiunii, tînărul 
reprezintă mai mereu în filmele 
noastre un punct de atracție. Spec
tatorul ii acordă interes pentru că 
întotdeauna la un om tînăr expe
riențele de viață pe care le traver
sează au aspectul incitant al unor 
inițieri. Dacă ținem seama că ma
joritatea celor care intră in sălile de 
cinematograf sint tineri, nu-i deloc 
de mirare ca genul acestei comuni
cări simpatetice între spectator 
personaj " 
titate de 
idealuri, 
deschide 
de viață 
proape, am putea zice, la infinit — 
față de care opțiunea tinărului, cu 
ezitările, obstacolele, neliniștile 
împlinirile lui, să devină ea însăși 
personaj principal. Din aceasta e de 
înțeles importanta reală, revendicată 
în tratarea scenaristică și apoi regi
zorală a evoluției tinărului. a mar
cării etapelor sale de viață, a rapor
turilor cu alte personaje, intr-un fel 
a relației sale fundamentale cu viața.

Să luăm citeva personaje principale 
a căror funcție de protagoniști ■ pare 
să-i supună de la început atenției 
generale și față de a căror evoluție 
dramaturgică au
torii filmului ma- ----------------------
nifestă 
imperios 
cupare 
Deși ar . 
pară ușor nevero
similă — prin re
nunțarea proaspă
tului eminent ab
solvent al facultății de matematică 
lș un post în București pentru unul 

, in satul natal („Iarba verde de 
acasă" ; scenariul — Sorin Titel ; 
regia — Stere Gulea) • — intrarea 
lui în universul problematic al 
școlii și al localității de baștină 
conferă în cele din urmă credibilitate 
evoluției. Personajul are ceea ce se 
cheamă vocația apostolatului. El 
crede în menirea lui de dascăl, legat 
cu fire invizibile de lumea in care 
s-a născut. „Orizontul" vieții lui se 
compune din elemente fundamentale : 
munca, dragostea, respectul părinți
lor pe care înțelege să-i continue, 
datoria morală, ca membru al colec
tivității rurale. Acestea toate, ce lui 
îi sînt intrate ca să spun așa în 
singe, făcînd parte din datul ființei 
sale, apar în ochii multora, ai iubitei 
ce-1 vizitează, venind de la București, 
și al unora dintre colegii lui puși pe 
căpătuiala prin ipocrizie, drept lu
cruri aberante, de neînțeles. Credința 
in propriul destin și în menirea lui 
firească, de om al locului, sînt te
meinic cimentate, iar rostul lui sa 
Împlinește în ritmul ciclurilor ano
timpurilor vieții. El ia coasa din 
mina bătrlnului, el repară casa, el 
face, cu sinceritatea și cinstea lui, 
ordine in viesparul unor intrigi mă- 
funte, el este, în fine, pregătit să-și 
facă de-acum familia lui. Totul se 
organizează într-o proximitate ce 
conferă universului satului valoarea 
unui cosmos multifuncțional.

Nu întotdeauna mediul în care 
intră tînărul este prielnic șl favorabil 
lui. Mitică, personajul principal din 
„Mere roșii" de Alexandru Tatos, nu 
este primit cu flori, iar inițiativele 
sale medicale, personajul fiind urolog, 
nu-și găsesc sprijin la adjunctul 
Mitroi. Viața tinărului specialist nu 
se risipește, nu-și pierde busola din 
asemenea împrejurare. Dimpotrivă, 
ambițiosul personaj acționează fără a 
se lăsa intimidat, mai degrabă inti- 
midînd el inșpși printr-o mare voin
ță de a fi trebuitor, de a acorda bol
navilor șansa la care au dreptul, de a 
trăi, de a se vindeca neîntîrziat. 
Aceasta conferă existenței sale un 
statut profesional și un - ascendent 
moral implicit, ce compensează mîh- 
nirea trecătoare și întreaga tevatură 
iscată, din împotrivirea adjunctului. 
Personajul nu este iubit de fata pe 
care o iubește, dar nu disperă 
dintr-atita. Bolnavii, în schimb, se 
apropie de el cu respect.

O victorie pecetluiește și destinul 
filmic al protagonistului din 
„Mijlocaș la deschidere" (regia — 
Dinu Tănase), pentru moment cuprins 
in magma unui impas : pleacă de la 
uzină ; se înhăitează cu o gașcă de 
paraziți și infractori ; iubita îl pă
răsește în favoarea unui bărbat mai 
în virstă, dar cu situație. Prin purga

Si 
să se întemeieze pe o iden- 
vîrstă, preocupări, intenții, 

Nici unui alt erou nu i se 
parcă un asemenea orizont 
— fertil, perspectivat a-

in mod 
o preo- 

esențială. 
putea să

și

O temă inepuizabilă 
pentru cinematografia 

originală

toriul atitor insuccese, băiatul trece, 
desigur, nu cu zîmbetul pe buze, dar 
oricum cu incredeie in el însuși. Nu 
ni se oferă didactic un final fericit, 
ci, mai aproape de adevărul vieții, 
doar posibilitatea — mai importantă 
decit orice — „relansării" personaju
lui pornit să dea „admiterea".

Cind sînt foști inculpați, băieții șl 
fetele izbutesc mai mereu să-și orga
nizeze viața, deși uneori o fac de
monstrativ, regizorii grăbindu-se să 
ni-i arate prinși într-o formulă de 
existență ce-i transformă adesea în 
opusul lor, în modele, in personaje 
pozitive. Sugerarea unui nou orizont 
și cîștigarea acestuia cu o dificultate 
reală parcă ar fi mai aproape de 
firescul împrejurărilor și în primul 
rînd al temperamentelor și caracte
relor acestora. Scris de D.R. Popescu, 
„Mireasa din tren" ne propune un 
asemenea personaj, lunecos, trecînd 
prin viață fără a se bucura de ferici
rea ei. Este o fată, o mireasă găsită 
în tren de un tînăr muncitor nave
tist. EI o duce acasă la părinții lui. Pe 
fată n-a moralizat-o acest incident, 
și o asemenea rezolvare dramaturgică 
— echivalind cu intîlnirea unui om 
capabil, dispus să o ia pe fată așa 
cum ea este — fără a ne arăta deci 
cu grăbire cit de bună soție a șl 

devenit persoana, 
indică o concepție 
superioară legată 
de moralizarea 
unui individ cer
tat cu bunul simț. 
Poate că trezirea 
fetei la realitate 
— prin intîlnirea 
ei cu un tînăr care 

nu vrea să o amăgească.— înseamnă, 
și în filmul scris de D.R. Popescu, in
tr-adevăr un fel de „C.E.C. in alb", 
mai emoționant și mai credibil decit 
„rama" forțată a exemplarității cu 
orice preț.

Personajele de plan secund sint nu 
o dată de-a dreptul neglijate în fil
mele noastre cu tineri, uitîndu-se că 
planul al doilea al unei acțiuni, al 
unui cadru de film conferă omoge
nitate, relief, autenticitate.

într-un recent film scris de Ion 
Băieșu și regizat de Geo Saizescu, 
„Grăbește-te încet", apare o tînără, 
dar ea este abia element de decor. 
Nu același lucru se întîmplă cu per
sonajul băiatului, al celui care face, 
pe jos, ocolul Pămîntului. Nici el nu 
are evoluție, doar apare, și atit, dar 
funcția lui este legată de dimensiu
nea alegorică, de metafora mersului 
purificator, de reîntoarcerea la na
tură. în „Destine romantice" o tînără 
chelnerlță, un personaj de planul al 
doilea, ocupă — grație temperamen
tului ei și marii ambiții de a se rea
liza — unul din locurile demne de 
interes in orice poveste. Cam spec
taculos, urcușul ei relevă capacitatea 
cinematografului de actualitate de a 
oferi structuri mobile, cu drumuri 
oricînd deschise maturizării și reali
zării tinerilor. Chiar dacă în filmul 
numit mecanismul lansării persona
jului în viață pare să țină mai mult 
de feminitatea puternică a eroinei și 
mai puțin de efortul ei profesional.

Realizarea, fixarea într-o zonă de 
viață ia uneori aspectul deprinderii 
unei profesii, cum se întîmplă în 
„Angela merge mai departe" (scena
riul — Eva Sirbu ; regia — Lucian 
Bratu). O proaspătă șoferiță desco
peră în mediul taximetriștilor o altă 
familie, iar în Angela o soră mai 
mare. Este vorba de o tînără ajunsă 
la București din Moldova, părăsită de 
soț și amenințată de o singurătate 
cu atit mai periculoasă. Acest per
sonaj evoluează insă paralel cu ac
țiunea mare, apărînd cind și cind, 
în planul al doilea, ca un contrapunct. 
Profilul unui asemenea destin ar fi 
putut interesa mai mult.'

Important este ca translația către 
o zonă superioară în planul vieții să 
nu fie minată de grabă și de super
ficialitate. Tinerii să nu pară consa- 
crați unei evoluții lipsite de veridi
citate, mergînd din succes în succes. 
Mai aproape de ' " ‘
să se ia notă de 
sibil succesul, de 
martorul trecerii 
viața le ridică în fața oricărui destin, 
Incit performanța să-și merite CU 
adevărat calitatea umană esențială.

adevărul vieții este 
efortul ce face po- 
a face din spectator 
obstacolelor pe care

Ioan LAZAR

IZVORUL VIU AL ROMANTISMULUI REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)

Dunăre — Marea Neagră 
sau la carierele de lignit 
de la Rovinarl poți vedea 
tineri în uniformă de bri
gadier la comanda unor 
uriașe excavatoare sau a 
altor utilaje terasiere gre
le... Pentru că, odată cu 
societatea socialistă, a evo
luat totul : munca, tehnica 
acestei munci, mijloacele 
de producție și, desigur, 
nivelul general de instrui

re profesională, politică șl 
culturală a oamenilor. Șan
tierele naționale ale tine
retului au urcat deci și 
ele treptele altor ‘ etape, 
superioare, într-o firească 
propensiune spre moderni
tate, eficiență și calitate.

Spiritul lor însă a ră
mas același. Chiar dacă 
acordurile vechilor cîntece 
de brigadă nu se mai aud 
pentru că nu mai cores
pund actualelor stadii (nu, 
nu mai „spargem munți in

pumni", nu mai e nevoie, 
avem mașini), și chiar 
dacă nu se mai intîlnesc 
ritmurile muncii de atunci 
(preluate și ele de o tehni
că evoluată), a rămas spi
ritul lor romantic. Spiritul 
unui romantism revoluțio
nar manifestat în cea mai 
generoasă dintre ocupațiile 
omenești : a construi, a 
înălța edificii, a deschide 
căi noi de ape, pentru con
tinua înflorire a patriei 
socialiste. Spiritul acesta,

cultivat de partid, este as
tăzi puternic prezent în 
viața tinerelor generații, nu 
doar pe șantierele naționa
le, ci în toate sferele crea
ției materiale șt spirituale 
— în uzine, în agricultură, 
în facultăți și laboratoare. 
Este spiritul romantic re? 
voluționar al tinărului co
munist, patriot, dăruit vi
sului de aur al construirii 
viitorului comunist.

Mihai CARANFIL

Aqum, în această primăvară dominată de freamătul muncii, cînd 
rememorăm momentele de mare rezonanță ale istoriei de șase decenii 
a Uniunii Tineretului Comunist, să deschidem cartea de onoare a acestei or
ganizații la una dintre prestigioasele sale pagini: tradiția șantierelor.

D£ LA ȘANTIERELE RECONȘȚRUCȚIEL
• AGNITA-BOTORCA. Aici a fost aprinsă, In oc

tombrie 1947, flacăra unei tradiții ce avea să se în
scrie cu litere de aur in istoria tiăită a patriei, a or
ganizației revoluționare de tineret : tradiția muncii 
patriotice. Aici nu s-a construit numai o conductă de 
gaz metan, ci s-a afirmat un nou mod de înțelegere 
a răspunderilor sociale ce revin tineretului. Primii au 
sosit pe șantier 320 de brigadieri din București. Lor 
li s-au mai adăugat 400 de tineri din Mediaș, Sibiu 
și din alte localități. Conducta, lungă de peste 50 
kilometri, a fost gata într-un timp record, cu aproape 
cinci lifni înainte de termenul prevăzut. Un record 
ce se așeza, de asemenea, la temelia unei tradiții : 
bătălia cu -timpul, cu Indicatorii de plan, desfășurată 
sub deviza „Mai repede, mai bine I".

• BUMBEȘTI-LIVEZENI. Moment al unei mari con
fruntări a tinerilor cu natura și cu ei înșiși. Zile și 
nopți de muncă îndîrjită. Se săpa în stîncă. Se mo
difica relieful. Dar, mai ales, se reliefa o nouă con
știință, a dăruirii patriotice, a sacrificiului, a voinței 
de a învinge. Peste 27 000 de brigadieri au făcut, aici,

dovada adevăratei iubiri de patrie. Au lăsat, pentru 
viitorime, drept mărturie a strădaniei lor, peste 30 km 
de cale ferată, 8 poduri și 33 de tuneluri, numeroase 
viaducte. Toate realizate înainte de termen.

• SALVA—VIȘEU. Un alt nume 'de rezonanță pe har
ta șantierelor naționale ale tineretului. Și încă 63 de 
kilometri de cale ferată dăruite patriei. La 28 decem
brie 1948, cu două zile înainte de aniversarea unui 
an de la proclamarea republicii, tinerii brigadieri au 
raportat că și-au îndeplinit înainte de termen misiu
nea încredințată de partid.

• BICAZ. Prima hidrocentrală construită în anii so
cialismului. Un nou drum de muncă, integrat intr-un 
grandios program de valorificare a potențialului hi
droenergetic al țării. Multe dintre înfăptuirile remar
cabile de pe acest șantier poartă semnăturile în 
beton ale tinerilor brigadieri. Tunelul de aducțiune, 
lung de 5 kilometri, menit să deschidă cale liberă ape
lor din lacul de acumulare spre castelul de echilibru, 
a fost executat în întregime de către tineri.

JA ȘANTIERELE PREZENTULUI^ SOCIALIST
• PORȚILE DE FIER I. Data deschiderii șantierului 

național al tineretului : 5 aprilie 1970. Brigadieri : 1 300. 
Prezența lor pe acest mare șantier al țării, munca lor 
avîntată, recordurile doborîte sint dovezi concludente 
ale participării tineretului la extinderea și consolidarea 
salbei de hidrocentrale a țării.

• LOTRU. Din nou se remarcă prezența tinerilor la 
mari acțiuni de valorificare a potențialului hidroener
getic al țării. O adevărată cascadă de hidrocentrale a 
fost durată pe acest riu, cu participarea a mii de 
tineri muncitori, intelectuali, elevi și ștudenți, consti- 
tuiți în brigăzi de muncă patriotică.

• GIURGIU-RAZMIREȘTI. Se extinde aria participă
rii tineretului la ridicarea unor importante obiective 
economice. Un nou sistem de irigații s-a născut din 
munca avîntată a peste 5 000 de brigadieri tineri. Din
tre realizările mai importante -notăm : 23 457 ha te
ren arabil amenajate pentru irigații ; 3 milioane mc 
terasamente ; 13 km canale ; 388 km conducte ; peste 
30 de stații de pompare sub presiune. Și din nou re
marcăm acel semn distinctiv al muncii pe șantierele 
naționale ale tineretului : realizat înainte de termen.

• NEDEEA-MACEȘU. Un alt mare sistem de iri
gații construit de tineri. Alte sute de zile și nopți de 
muncă, de înfruntare eroică a naturii. Alte mii de 
dovezi de abnegație tinerească, de patriotism. Și încă 
o victorie în bătălia pentru recolte bogate.

• COMBINATUL MINIER ROVINARL Unul dintre cele 
opt șantiere naționale ale tineretului care iși desfă
șoară activitatea în prezent, purtind mai departe, in 
timp, făclia tradițiilor de muncă patriotică. Tinerii parti
cipă, aici, împreună cu minerii gorjeni, la marea bă
tălie pentru sporirea producției de cărbune. Angaja
mentul, lor pentru 1982 înscrie, între alte obiective, ex
cavară a 2,7 milioane mc steril și 800 000 tone căr
bune. Iar drept garanție că acest angajament va fi 
îndeplinit sînt realizările din anul 1981 : cei 3 200 de 
brigadieri, cîți au lucrat în carierele tineretului, au ex
cavat 2,1 . milioane mc steril și 580 mii tone căr
bune.

• PORȚILE DE FIER II. După 10 ani, un nou șan
tier al tineretului pe Dunăre. O nouă generație de 
brigadieri se avintă in bătălia pentru energie elec
trică. Și un angajament pentru anul 1982: realizarea

unui volum de lucrări de peste 280 milioane lei. Din 
nou recordurile doborîte în 1981 vin să garanteze că 
planul pe acest an va fi îndeplinit exemplar.

• ANINA. Iarăși îi găsim pe tineri în bătălia pen
tru energie electrică. Două obiective de primă impor
tanță, centrala termoelectrică șl exploatarea șisturilor 
bituminoase, vor fi date nu peste mult timp în func
țiune. Șantierul a fost deschis la 2 septembrie 1981. 
Peste 1 000 de brigadieri trec aici un exigent exa
men al hărniciei, fiind angrenați in cele mai impor
tante lucrări de construcții-montaj, excavare, transpor
tat și întreținere.

• CANALUL DUNARE-MAREA NEAGRA. De peste 
cinci ani, mii și mii de tineri se numără între princi
palii autori ai acestei gigantice opere. Aproape 10 
km din traseul canalului, între kilometrul 45 și kilo
metrul 55, ajcătuiesc „tronsonul tineretului". Aici, pe 
acest mare șantier, numai entuziasmul, hărnicia și ro
mantismul. revoluționar mai amintesc de Agnita-Bo- 
torca. In rest... Imaginea șantierului exprimă, în ter
meni concludenți, saltul pe care l-a făcut România 
în acești 35 de ani de cînd tinerii, la chemarea parti
dului, au înscris tradiția muncii patriotice între coor
donatele de temelie ale construcției socialiste. Acolo, 
la Agnita-Botorca, forța fizică a tinereții era factorul 
hotăritor. Se lucra cu lopata, cu tîrnăcopul. Stinca se 
incăpățîna să opună rezistență și numai după multe 
încercări ceda. Aici, între Dunăre și Marea Neagră, 
pe șantierul canalului, tinerilor li se cere gîndire pro
fundă, li se cere să stăpinească tehnica modernă. Uti
laje ultraperfecționate, de mare capacitate, le oferă, 
aici, tinerilor un vast cimp de afirmare a competen
ței lor, a pasiunii lor pentru cunoaștere, pentru nou. 
Dorința lor cea mai arzătoare este să-și îndeplinească 
in mod exemplar angajamentul ce și l-au asumat in 
fața secretarului general al partidului.

De Ia Agnita—Botorca Ia Canalul Dunăre—Marea 
Neagră. Un itinerar, in timp și spațiu, al afir
mării entuziasmului și elanurilor creatoare proprii 
tinerei generații. Pe acest itinerar s-a născut, s-a 
consolidat și s-a dezvoltat tradiția șantierelor ti
neretului.

Adrian VASILESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru caldul și generosul dumneavoastră mesaj adresat 
mie și poporului australian cu ocazia zilei noastre naționale. Bunele 
dumneavoastră urări șînt profund apreciate și, la rîndul nostru, vă 
transmitem aceleași calde urări de fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul român.

ZELMAN COWEN
, Guvernatorul general al Australiei

Primire la primul ministru al guvernului

60 DE ANI DE LA CREAREA U.T.C. Șl 25 DE ANI DE ACTIVITATE A U.A.S.C.R.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri 
după-amiază, delegația condusă de 
Hans-Joachim Heusinger, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul justiției, al R.D. Germane, 
care, la invitația conducerii Ministe
rului Justiției, întreprinde o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare statornici
te între țările și popoarele noastre, 
raporturi care, în urma hotărîrilor 
convenite cu prilejul tradiționalelor 
întîlniri și convorbiri dintre tovarășii

Cu prilejul centenarului nașterii 
iui Nicolae Titulescu

Miercuri a avut loc la Academia 
de științe sociale și politice o masă 
rotundă dedicată centenarului naște
rii lui Nicolae Titulescu, la care au 
participat academicieni, cadre didac
tice, cercetători, lucrători din insti
tuții centrale.

Dezbaterile au relevat activitatea 
politico-diplomatică a lui Nicolae 
Titulescu din perioada interbelică 
pentru apărarea independenței, su
veranității și integrității teritoriale 
a României, a egalității în drepturi 
între toate statele. Au fost evocate 
acțiunile inițiate de Nicolae Titules
cu _ pentru promovarea de către 
Romania a unor raporturi de bună 
vecinătate, de colaborare și coope
rare internațională. Au fost, de a- 
semenea, supuse atenției participan- 
ților o serie de aspecte referitoare 
la personalitatea și activitatea ilus
trului diplomat român consemnate 
n numeroase documente.
în cadrul manifestării a fost sub

liniată dezvoltarea, pe o treaptă su
perioară, a tradițiilor progresiste ale 
poporului în condițiile României so
cialiste, bogata activitate internațio
nală desfășurată de tara noastră, de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru adîncirea colaborării și coope
rării cu țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, nealiniate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru dezarmare, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, pentru democrati
zarea vieții internaționale, pentru

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex .< ■
11,05 Șoimii patriei
11,15 Desene animate
11.30 Muzică ușoară
11,45 Pagini din comedia cinematogra

fică românească. „Doi vecini44 — 
producție a studioului cinemato
grafic „București44. Adaptare de 
Geo Saizescu după o schiță de 
Tudor Arghezi

12.30 Muzică populară
12,40 Forum politico-ideologic
13,05 închiderea programului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

De luni, la Palatul sporturilor și culturii

„CENTURA DE AUR" - COMPETIJIE INTERNAȚIONALĂ 
DE RENUME IN LUMEA BOXULUI

între 22 și 30 martie, Palatul spor
turilor și culturii din Capitală va fi 
iarăși locul de desfășurare a celor 
nouă gale ale „Centurii de aur" — 
competiție internațională de renume, 
pe care o organizează anual Federa
ția română de box.

De lunea viitoare deci amatorii de. 
box bucureșteni vor aplauda între
ceri pugilistice dintre cele mai inte
resante, susținute de valoroși spor
tivi români și de peste hotare. Vor 
urca pe ringul de la Palatul sportu
rilor și culturii, în cele șase gale pre
liminare, programate luni, marți și 
miercuri, aproximativ 50 de boxeri 
români și 80 de peste hotare, cei mai 
buni dintre ei asigurînd afișul gale
lor semifinale din zilele de joi și vi
neri; simbătă va fi zi de pauză, iar 
duminică dimineața combatanții fi- 
naliști își vor disputa frumoasele 
centuri de aur brodate în motive na
ționale românești.

Vor fi prezenți, în formație com
pletă, boxerii din Cuba, nelipsiti de 
la turneele „Centurii de aur", o gar
nitură tînără pe care conducătorii lo
tului cubanez o consideră de per
spectivă sigură în vederea viitoarelor 
Jocuri Olimpice. Redutabili ca de 
obicei vor fi cel opt sportivi din 
R.P.D. Coreeană, în special la cate
goriile mici, și cei nouă reprezen
tanți ai boxului sovietic, precum și 
concurenții din Mongolia, Ungaria, 
Iugoslavia, R.D. Germană, Bulgaria, 
Japonia, Tunisia, Franța, Italia și 
Turcia. Deci, în total, concurențț din 
14 țări în .întrecere pentru centurile 
de aur.

Printre competitorii români se vor 

Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker, au cunoscut o evoluție con
tinuu ascendentă.

Au fost abordate aspecte legate de 
organizarea sistemului judiciar, per
fecționarea legislației și rolul drep
tului în dezvoltarea relațiilor econo- 
mico-sociale noi în cele două țări, de 
contribuția pe care o pot aduce ju
riștii la mai buna apropiere și cu
noaștere reciprocă, la promovarea 
păcii și colaborării între popoare.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Chivulescu, ministrul justiției.

A fost de față Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești'. (Agerpres) 

securitate și pace pe continentul 
nostru și in întreaga lume.

★
în organizarea Facultății de drept 

și a filialei Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale, 
miercuri, a avut loc la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 
simpozionul cu tema „Nicolae Titu
lescu în știința juridică românească". 
Au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat,, 
academicieni, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, alți oameni de 
știință și cultură, studenți.

în comunicările prezentate au 
fost evocate ideile luminoase, cu 
rădăcini adinei în filozofia de viață 
a poporului nostru, înalta conștiință 
și responsabilitate ce au călăuzit 
gîndirea și • acțiunea lui Nicolae 
Titulescu în anii formării statului 
național unitar român, activitatea sa 
de jurist, economist și diplomat, 
luptător erudit pentru pacea și su
veranitatea popoarelor, aportul său 
creator la îmbogățirea gîndirii so- 
cial-politice. a practicii relațiilor 
interstatale și a dreptului internațio
nal în perioada dintre cele două 
războaie. Vorbitorii au relevat, tot
odată, perenitatea și actualitatea 
operei lui Titulescu, ale cărei trăsă
turi își găsesc azi o nouă și deplină 
afirmare în politica de pace, cola
borare și înțelegere între popoare, 
promovată cu strălucită consecvență 
revoluționară de partidul și statul 
nostru, de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

16,00 Telex
16.05 Viața culturală
17,00 Studioul tineretului. 60 de ani de 

la făurirea U.T.C.
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,30 U.T.C. — 60. Cu avînt revoluționar 

pe drumul trasat de partid.
20,55 Tineret, mîndrla țării. Program 

de, cîntece și versuri pațrțQticp
21.15 Semnături în cartea muncii
21,40 Meridianele cîntecului
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii t
22,15 Telejurnal

afla Tițoi, Donlci, Ciubotaru, Radu 
Daniel, Fulger și Hajnal, Tîrcovnicu 
și Viorel Ioana, Ouatu, Silaghi, Cîr- 
lan și mulți alți boxeri cunoscuți, 
care vor trebui să demonstreze pu
blicului dacă merită sau nu să facă 
parte din formația României la vii
toarele campionate mondiale, din 
luna mai. Deci în jurul ringului șe 
vor purta discuții și asupra meritu
lui titularizării tricolorilor, precum 
și asupra faptului dacă la campiona
tele mondiale putem alinia o garni
tură completă, la toate cele 12 ca
tegorii. (Specificăm că din necesita
tea respectării unor obligații inter
naționale, ca și din necesitatea teh
nică a verificării unor boxeri români 
pe ringuri de peste hotare, o serie 
de pugiliști, 15 la număr, printre 
care Robu Niță, Mircea Preda, Pavel 
Morea, Dumitru Șchiopu, Pamfil 
Feodor se vor afla pe timpul „Cen
turii" la turnee puternice din Cuba, 
Mongolia, Franța și Cehoslovacia).

Meciurile de la Palatul sporturilor 
și culturii vor fi arbitrate de judecă
tori bine cunoscuți din țară și de pes
te hotare, cum sînt francezul Lo- 
rente, sovieticul Gordienko, vestger- 
manul Kramhăller, românii Constan
tin Chiriac, Petre Epureanu, Virgil 
Cazacu, Romeo Iorgulescu, Gabriel 
Danciu și alți purtători ai ecusoane- 
lor AIBA și EABA.

Biletele de intrare la galele „Cen
turii de aur" se pun în vînzare în- 
cepînd de astăzi la casele obișnuite 
din pasajul subteran de la Univer
sitate, str. Vasile Conta 16, Agenția 
C.C.A., precum și la casele Palatului 
sporturilor și culturii.

' ADUNĂRI
în cadrul amplelor manifestări 

care se desfășoară în întreaga țară, 
consacrate aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a 25 de ani de la înființarea' 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, în județele 
Alba, Arad, Bacău, Bistrița Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Se- 
verin, Călărași, Cluj, Dîmbovița, 
Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, 
Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, 
Vrancea au avut loc în zilele de 16 
și 17 martie adunări festive dedicate 
acestui important eveniment, cu 
profunde rezonanțe în viața și activi
tatea tinerei noastre generații.

Au participat primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, mem
bri âi Biroului Comitetului Central 
al U.T.C., cadre de partid, ale U.T.C. 
și A.S.C., tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, precum și veterani ai 
mișcării comuniste, de tineret și stu
denți.

Cu acest prilej a fost evocat dru
mul glorios de muncă și luptă al ti
neretului, sub conducerea clarvăză
toare a Partidului Comunist Român, 
în anii ilegalității, pentru drepturi și 
libertăți democratice, împotriva asu
pririi și exploatării, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei, pre
cum și contribuția adusă de Uniunea 
Tineretului Comunist la măreața 
operă de construire și edificare a 
societății socialiste pe pămîntul pa
triei, de înaintare a României spre 
comunism.

Participanții au evocat cu profundă 
emoție, deosebit respect și nemărgi
nită prețuire prestigioasa, neobosita 
activitate desfășurată, încă din fra
gedă tinerețe, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rîndurile Uniunii Tine
retului Comunist, contribuția și rolul 
său hotărîtor în lupta eroică a clasei

Simpozion național cu tema „Bilanț și perspective
în activitatea de creație tebnico-stiintilică

• 1
tineretului'1

Timp de două zile s-au desfășurat 
în Capitală lucrările Simpozionului 
național „Bilanț și perspective în ac
tivitatea de creație tehnico-științifică 
â tineretului", manifestare înscrisă 
în cadrul amplelor acțiuni dedicate 
împlinirii a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România.

La simpozion, organizat de Comi
tetul Central al U.T.C., Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie și 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, au participat tineri din întreaga 
țară ce își desfășoară activitatea în 
întreprinderi industriale, institute de 
cercetări, școli și facultăți, în unități 
agricole și care s-au evidențiat prin 
rezultate deosebite pe liniă creației 
tehnico-științifice. Au luat parte, de 
asemenea, reprezentanți ai unor mi
nistere economice, institute centrale 
de cercetări, oameni de știință din 
diverse domenii de activitate.

în cadrul simpozionului au avut 
intervenții tovarășii Pantelimon Gă- 
vănescU, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Mihail Florescu, ministru se
cretar de stat la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Aurel 
Duca, secretar a? Consiliului Central 
al U.G.S.R., Iosif Tripșa, secretar de 
stat în Ministerul Educației și In- 
vățămîntului.

Lucrările simpozionului s-au des
fășurat în ședințe plenare și în 13 
secțiuni, oferind cadrul favorabil ca 
un număr de peste 560 de tineri cer
cetători, specialiști, cadre ale U.T.C. 
și A.S.C. care activează în miș
carea de creație tehnico-științifică să 
prezinte lucrări științifice și referate.

Făcîndu-se un bilanț al realizări
lor obținute pe linia creației tehnico- 
științifice, au fost subliniate minuna
tele condiții de viață, muncă și stu
diu create de partidul și statul nostru 
tinerei generații, atenția și grija sta
tornică acordate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
formării și afirmării plenare a ti
neretului în întreaga viață social-e- 
conomică a patriei. în context, a 
fost relevată importanța covîrșitoa- 
re asupra creației tehnico-științifice 
pe care o are Festivalul național 
„Cîntarea României" — organizat din 
inițiativa secretarului general al 
partidului — manifestare care s-a 
constituit intr-un amplu cadru de 
valorificare a uriașului potențial de 
muncă și creație al tuturor oame
nilor muncii, al tinerei generații.

Pornind de la rolul care îi este 
conferit tinerei generații în societa
tea noastră socialistă, în spiritul in
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost accen
tuate sarcinile care revin tineretu
lui, organizațiilor sale revoluționare 
împreună cu ceilalți factori, pentru 
creșterea participării tinerei genera
ții la realizarea sarcinilor de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului teh
nic, in legătură directă cu necesi
tățile actuale și de perspectivă ale 
economiei noastre naționale.

în încheierea lucrărilor simpozio
nului, participanții au adoptat o tele

IN EDITURA POLITICA AU APĂRUT VOLUMELE;

* * * Documente din istoria mișcării revoluționare și demo
cratice de tineret din România, voi. 1 (1821—1922)
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ralului, se va stimula turismul 
'intern și internațional.

• CABINĂ ULTRA- 
ERMETICĂ. In »• F- G^- 
mania a fost realizată o cabină 
ermetică în interiorul căreia 
nu ajunge, practic, nici o influ
ență din mediul exterior. După 
spusele specialiștilor, este vorba 
de cel mai perfecționat sistem 
de acest fel realizat pînă în 
prezent. El permite, între alte
le, diminuarea considerabilă a 
efectelor unui cîmp magnetic 
parazit. Cabina va fi utilizată 
de Agenția federală de fizică și

DAN MIHAI BARLIBA, GHEORGHE PRISACARU - Tineretul 
si problemele lumii contemporane (Cuvînt înainte de 
NICU CEAUȘESCU)

MIHAIL STOICA - Tineretul occidental: aspirație și realități

FESTIVE
muncitoare, în organizarea activității 
revoluționare a organizației comunis
te a tineretului, subliniindu-se con
cepția originală a secretarului gene
ral al partidului privind rolul și lo
cul tinerei generații în societatea 
noastră, răspunderile ce revin tine
retului în înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru.

S-a dat glas sentimentelor de pro
fundă gratitudine care animă tînăra 
generație pentru cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, prietenul apro
piat al tineretului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija statornică 
față de întregul tineret al patriei, 
pentru minunatele condiții de mun
că, studiu și afirmare de care be
neficiază, subliniindu-se în mod 
deosebit ideea că tinerețea revolu
ționară a celui care astăzi ne con
duce cu strălucită clarviziune și cu
tezanță destinele socialiste, întreaga 
sa viață și activitate, puse neprecu
pețit în slujba cauzei partidului și 
poporului, constituie pentru toți ti
nerii patriei exemplul suprem pe 
care-1 vor urma neabătut.

In încheierea adunărilor, partici
panții, într-o atmosferă de pdternic 
entuziasm și deplină angajare, au 
adoptat telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se exprimă angajamentul 
solemn al întregului nostru tineret 
de a fâce totul pentru a fi perma
nent în primele rînduri ale marii 
creații istorice, organizată și condu
să de Partidul Comunist Român, 
pentru înfăptuirea obiectivelor și. di
recțiilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, de a-și aduce 
contribuția, neprecupețind nici un 
efort, la înaintarea liberă, demnă și 
prosperă a patriei pe drumul socia
lismului și comunismului.

gramă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune, printre altele : 
în numele tuturor tinerilor țării, an
gajați în vasta activitate ce se des
fășoară în domeniul creației tehni
co-științifice — muncitori, țărani, 
tehnicieni, ingineri, elevi și stu
denți — vă rugăm să primiți ex
presia celei mai înalte prețuiri, a 
dragostei și recunoștinței pe care le 
purtăm față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prietenul și îndrumătorul nostru cel 
mai apropiat, eminentul patriot și 
revoluționar, conducătorul clarvăză
tor și dîrz al partidului și statului 
nostru.

Vă exprimăm nețărmurita noastră 
gratitudine pentru anii noștri lumi
noși, ani ai revoluției și construc
ției socialiste* * care au deschis in 
fața tinerei generații, a întregului 
nostru popor, perspectivele cele mai 
minunate de muncă și viață, de for
mase și afirmare multilaterală a 
personalității, de împlinire a Cuteză
toarelor noastre idealuri și aspirații.

în aceste momente de aniversare, 
dar și de angajare plenară în efor
tul general al poporului nostru, adu
cem un cald omagiu și fierbinți mul
țumiri tovarășei academician doctor 
inginer Elenă Ceaușescu, eminent 
om de știință de renume mondial, 
pentru dragostea și atenția pe care 
le acordă formării și afirmării tine
retului țării, condițiilor sale de în
vățătură, muncă și viață, pentru 
neobosita' activitate dedicată perfec
ționării continue a învățămîntului, 
promovării valorilor autentice ale 
culturii socialiste și implantarea lor 
cît mai eficientă în realitatea dina
mică a societății românești contem
porane, pentru dezvoltarea și înălța
rea pe noi culmi a științei româ
nești.

Beneficiind de cadrul larg, stimu
lativ al Festivalului muncii și crea
ției libere „Cîntarea României", ma
nifestare pe care o datorăm în egală 
măsură spiritului dumneavoastră re
voluționar, novator, valorificînd po
tențialul creator de care dispunem, 
tineretul, organizațiile sale revolu
ționare — sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid — își spo
resc zi de zi contribuția la realiza
rea obiectivelor activității de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului teh
nic în producție.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin în promovarea și afirmarea 
largă a cuceririlor revoluției tehni
co-științifice, în ridicarea nivelului 
general de cunoaștere și orizontului 
de cultură al oamenilor muncii, al 
tineretului, vă asigurăm solemn, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom pregeta în gind și-n fap
tă pentru a ne aduce o contribuție 
din ce în ce mai însemnată la creș
terea întregii activități economice, 
la dezvoltarea spiritualității comunis
te a poporului, lâ înflorirea multi
laterală a științei și culturii noastre 
socialiste puse în slujba înaintării 
vertiginoase a patriei pe drumul so
cialismului și comunismului, sporirii 
prestigiului României între națiunile 
lumii. .

OPERA, IDEILE NOVATOARE
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- inepuizabil tezaur de învățăminte pentru 

educarea comunistă a tinerei generații
(Urmare din pag. I)

gîndirea și acțiunea comunistă a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Dacă, pe bună dreptate, vigoarea 
și vitalitatea unei societăți, disponi
bilitățile sale creative sînt judecate 
într-o măsură importantă în funcție 
de starea de spirit a tineretului, de 
climatul și modul în care se for
mează, de consistenta idealurilor la 
care aderă și pe care le promovează, 
de posibilitățile sale reale de afir
mare, atunci trebuie să spunem, cu 
justificată satisfacție și mîndrie, că 
societatea românească actuală, dato
rită preocupărilor sistematice, de 
mare profunzime și complexitate ale 
președintelui țării privind inserarea 
și manifestarea tot mai activă și mai 
elevată profesional, politic și spiri
tual ale tinerilor în viața socială, va
lorificarea entuziasmului și energiei 
specifice vîrstei, se remarcă prin 
prospețime și dinamism, prin suflu 
înnoitor și efervescență creatoare.

Intr-o exprimare succintă am pu
tea spune că gîndul și fapta pre
ședintelui țării sînt constant și stă
ruitor călăuzite de nobilul deziderat 
de a face din întregul tineret — 
punînd în acțiune în mod eficient 
toate pîrghille formative de care 
dispune societatea — un autentic 
subiect istoric, o forță socială care, 
în front unit cu ceilalți oameni ai 
muncii, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, făurește în mod conști
ent prezentul și viitorul socialist al 
patriei, fiecare tînăr realizîndu-se, în 
acest proces demiurgic de anvergură, 
ca personalitate, în consens cu pro-, 
priile disponibilități, cu cerințele 
progresului general.

Grăitoare în ceea ce privește 
importanța acordată acestui aspect 
este preocuparea stăruitoare a parti
dului, a secretarului său general de 
a asigura un cadru optim de partici
pare a tineretului la viața socială, 
la conducerea el. Prin intermediul 
organizațiilor proprii — Uniunea Ti
neretului Comunist, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, Organizația Pionierilor, 
care fac parte integrantă din Fron
tul Democrației și Unității Socialiste 
— precum și al altor structuri de
mocratice instituționalizate în ultimii 
ani — consiliile și adunările generale 
ale oamenilor muncii, consiliile și 
senatele universitare etc — tinere- 
tulse bucură de toate condițiile pen
tru a lua parte, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, la conducerea so
cietății, la , soluționarea treburilor 
obștești. Afirmarea puternică — din 
ințțiatțva și cu contribuția decisivă, 
teoretică și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a democrației 
socialiste asigură tinerei generații 
largi posibilități de a-și spune pă
rerea în legătură cu toate aspectele 
politicii interne și internaționale a 
partidului și .statului și de a-și 
aduce contribuția, la toate nivelurile 
organismului social, în luarea deci
ziilor asupra problemelor privind 
prezentul și viitorul tării.

înalta prețuire acordată tineretu
lui, generoasa investiție de încredere 
în capacitățile sale de a duce mai 
departe făclia progresului și civili
zației socialiste se conjugă în con

TIMIȘ • în organizarea comite
tului județean U.T.C. și a filialei 
Timiș a Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului, la Timi
șoara a avut loc sesiunea de comu
nicări „Tineretul și cultura". Au 
participat cadre didactice universi
tare, cercetători, sociologi, activiști 
de partid și ai U.T.C. din Bucu
rești, Brașov, Craiova, Oradea, Re
șița, Petroșani și Timișoara. (Ce
zar Ioana). ,

CLUJ 9 La întreprinderea de 
tricotaje „Someșul" a avut loc un 
simpozion cu tema „60 de ani de 
la crearea U.T.C.", iar la secția de 
coregrafie a liceului de artă, un 
recital de poezie patriotică cu tema 
„Frumoasă ești, patria mea". Ase
menea manifestări s-au desfășurat 
și la întreprinderea de confecții 
„Flacăra", la liceul metalurgic din 
Cîmpla Turzii, în satele Bonțida, 
Aghireș, Valea Ierii, Mihai Vitea
zul, Ceanu Mare, Jucu, ' Moldove
nești. (Al. Mureșan).

VASLUI • „Satul românesc în 
cei 20 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii" — este ti
tlul unui cuplaj de filme artistice 
și documentare inițiat în comunele 
Fălciu, Tanacu, Murgeni, Costești, 
Pungești de către întreprinderea 
cinematografică județeană. In ă- 
ceeași organizare, la Vaslui și Bîr- 
lad au avut loc simpozioane cu ti
tlul „Lupta țărănimii pentru liber
tate și dreptate socială, oglindită în 
Creația cinematografică națională". 
(Petru Necula).

TELEORMAN • La Casa de cul
tură din Alexandria a avut loc în- 
mînarea premiilor decernate- for
mațiilor artistice, interpreților și 
creatorilor laureați ai ediției a 
III-a a Festivalului național' „Cîn

cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în mod firesc și organic, într-o uni
tate dialectică indestructibilă, cu 
marea răspundere pe care societa
tea, și în primul rin'd partidul, ca 
forță politică conducătoare, o au 
față de tînăra generație, față de 
modul în care ea este pregătită și 
educată pentru a-și îndeplini cu 
cinste sarcinile tot mai diverse și 
mai complexe pe care le ridică, în 
condițiile de azi, și mai ales de 
mîine, dezvoltarea societății socia
liste românești.

Cu clarviziunea politică ce-1 
caracterizează. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elaborat un închegat 
și cuprinzător program de formare 
și educare multilaterală a tinerei 
generații, care răspunde pe deplin 
atît intereselor și aspirațiilor tineri
lor privind realizarea lor ca persona
lități creatoare, cît și cerințelor dez
voltării economlco-sociale armonioa
se și în ritm susținut a țării. Fun- 
damentînd ideea că munca trebuie 
înțeleasă ca o necesitate, ca o în
datorire de onoare a fiecărui cetă
țean și, totodată, ca principalul mij
loc de afirmare a personalității 
umane, secretarul general al parti
dului a formulat în strategia sa 
educațională o exigentă prioritară : 
„să punem pe prim plan educarea 
oamenilor, îndeosebi a tineretului, 
prin muncă și pentru muncăx în 
această orientare ni se dezvăluie 
revelator spiritul nou, revoluționar 
în care sînt abordate problemele for
mării viitorilor constructori ai so
cialismului și comunismului ; rezultă 
de aici că integrarea socială efici
entă a tinerilor, fructificarea în 
plan social a înclinațiilor și resurse
lor lor de creativitate și realizarea, 
pe această bază, de împliniri și sa
tisfacții personale în viață presupun, 
ca o condiție sine qua non, efortul 
stăruitor și sistematic al fiecărui 
tînăr de a învăța, de a se pregăti 
temeinic pentru profesiunea aleasă, 
de a-și însuși cele mai noi cuceriri 
ale științei, tehnicii și culturii, de 
a-și perfecționa permanent pregă
tirea politică și ideologică. în lumina 
principiului generos al educației 
prin muncă și pentru muncă a tine
rei generații s-a realizat, în cursul 
deceniului trecut, din inițiativa și 
sub directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, o restructurare 
profundă a învățămîntului de toate 
gradele, prin integrarea sa organică 
cu producția și cercetarea științifică, 
așezarea la baza procesului instruc- 
tiv-educativ a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ceea ce a 
amplificat rolul și, eficiența socială a 
școlii ca principal factor de cultură 
și civilizație în formarea tineretului 
la nivelul marilor exigențe actuale.

De o atenție cu totul deosebită se 
bucură în operă secretarului general 
al partidului educarea tineretului în 
spiritul tradițiilor inaintate, progre
siste ale poporului, al idealurilor de 
luptă ale clasei muncitoare și parti
dului său revoluționar, cultivarea în 
conștiința sa a hotărîril de a conti
nua opera glorioasă a înaintașilor, 
de a asigura mersul mereu ascen
dent al construcției socialiste și a ri
dica pe noi culmi de progres Româ

tarea României". Distincțiile au 
fost oferite de tovarășul Gheorghe 
Olteani?, secretar al comitetului ju
dețean de partid. în încheierea fes
tivității, un mare număr de forma
ții laureate au prezentat un bogat 
program artjstic. (Stan Stefan).

SUCEAVA • Muzeul etnografic 
din Gura Humorului găzduiește ex
poziția de creație tehnico-științifi
că a colectivelor de inovatori din 
unitățile economice ale orașului.

Sînt prezentate exponate reprezen
tative pentru căutările muncitorilor 
și specialiștilor din localitate pe li
nia perfecționării proceselor tehno
logice și diminuării consumurilor 
de materii prime, combustibil și 
energie electrică. (Sava Bejinariu).

GORJ • Simpozionul cu tema 
„75 de ani de la marile răscoale 
țărănești din România — eveni
ment de seamă al luptei pentru 
dreptate și libertate socială a po
porului român" a avut loc la Mu
zeul județean din Tg. Jiu. Mani
festarea, la care și-au adus contri
buția activiști de partid, muzeo
grafi și cercetători locali, s-a în
cheiat printr-un montaj de poezie 
patriotică susținut de uteciști din 
școlile și liceele municipiului Tg. 
Jiu. (Dumitru Prună).

ViLCEA • Pe parcursul a trei, 
zile, în mai multe localități din ju
deț s-au desfășurat manifestări ști
ințifice, metodice și artistice în ca
drul celei de-a 5-a ediții a festi
valului „Pridvor vîlcean". Cu acest 
prilej, a fost constituit și cenaclul 

nia de azi. Activitatea educativă 
ce se desfășoară sub semnul acestei 
cerințe majore găsește un inepuiza
bil izvor de învățăminte în însăși 
biografia revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în dăruirea fără 
seamăn cu care a acționat din frage
dă tinerețe și în pofida condițiilor 
aspre ale ilegalității împotriva ex
ploatării și nedreptății, pentru apă
rarea intereselor fundamentale ale 
poporului, a independenței și demni
tății patriei. Deosebit de bogate 
concluzii pentru educarea patriotică 
a tinerei generații prilejuiesc, în 
același timp, înțelepciunea, dinamis
mul și clarviziunea cu care secreta
rul general al partidului conduce 
astăzi destinele țării, trăsături care 
sintetizează în mod armonios virtu
țile poporului român.

Integrate amplelor valențe educa
tive pe care le prezintă trecutul glo
rios de luptă al poporului și partidu
lui, realizările istorice obținute de 
națiunea noastră în anii socialismu
lui, progresele remarcabile dobîndi- 
te în toate domeniile activității so
ciale sporesc considerabil capacitatea 
formativă a acțiunilor desfășurate 
de școală și ceilalți factori învesțiți 
cu răspunderi în direcția educării 
comuniste a tinerei generații, a for
mării unor ferme convingeri patrio
tice.

Puternica respirație umanistă, pre
ocuparea de a lua în considerație 
complexitatea și specificul personali
tății tînărului, ca și amplele deschi
deri spre viitor ce caracterizează vi
ziunea președintelui tării cu privire 
la educarea comunistă a tineretului 
sînt grăitor exprimate în convinge
rea — devenită principiu orientativ 
al procesului educațional — potrivit 
căreia, în condițiile actuale, realiza
rea obiectivelor pe care ni le-am 
propus presupune, ca o cerință esen
țială, manifestarea tot mat puternică 
in rîndul tinerei generații a spiritu
lui revoluționar, a entuziasmului și 
dăruirii, a hotăririi de a învinge 
orice greutăți care se ivesc.,

Fundamentînd necesitatea educării 
tineretului în spirit revoluționar, se
cretarul general al partidului a sub
liniat în repetate rînduri importanța 
pe care o are în acest context culti
varea în conștiința tînărului a ro
mantismului revoluționar, a acelei 
disponibilități specifice vîrstei de a 
visa la ziua de mîine, de a însoți 
realismul acțiunilor de vibrația su
fletului, de înflăcărarea pentru a 
transpune în viață idealurile socie
tății noastre.

Desigur, orientările privind educa
rea tineretului cupriiise în opera se
cretarului general al partidului sînt 
mult mai bogate, jalonînd direcții 
clare de acțiune pentru toți factorii 
cu răspunderi în acest domeniu. Ca 
o idee esențială se desprinde necesi
tatea ca toți acești factori să conlu
creze și să se completeze reciproc, 
formind un sistem unitar și coerent 
de educare comunistă a tinerei gene
rații în deplină concordantă cu 
obiectivele fundamentale ale politicii 
partidului, cu răspunderile majore 
care vor reveni tineretului în conti
nuarea operei de construcție socialis
tă pe pămîntul României.

de etnologie al Asociației folclo
riștilor și etnografilor vîlceni. (Ion 
Stanciu).

CONSTANTA 9 în aceste zile 
Constanța găzduiește cîteva expo
ziții de artă plastică. La galeriile 
de artă sînt prezentate 50 de lu
crări de grafică ale membrilor fi
lialei artiștilor plastici, la Muzeul 
de artă o expoziție omagială inti- 

' tulată „Chipul femeii în arta ro
mânească", în foaierul clubului 
S.N.C. creații ale artistei amatoare 
Carmen Veronica Turiță, iar în ho
lul' teatrului dramatic lucrări ale 
cercurilor artistice pionierești din 
localitate. (George Mihăescu).

MURES • Sala de festivități a 
Institutului medieo-farmaceutic din 
Tg. Mureș a găzduit un concurs 
„Cine știe cîștigă" cu tema „File 
de muncă și luptă avîntată pentru 
triumful idealurilor comuniste". Au 
participat 58 de elevi și tineri 
muncitori din Tg. Mureș, Sighișoa
ra, Reghin, Tîrnăveni, Luduș, Ier- 
nut, Sîngeorgiu de Pădure, Sărma- 
șu, Gurghiu, Miercurea Nirajului. 
(Gh. Giurgiu).

BRASOV • în prezenta unor 
scriitori, critici, ziariști și iubitori 
de literatură beletristică, fa Biblio
teca județeană Brașov a fost lansat 
romanul „Podul" al scriitorului și 
publicistului brașovean Daniel 
Drăgan. (Nicolae Mocanu).

ALBA • La Muzeul „Unirii" din 
Alba Iulia a fost deschisă o expo
ziție istorico-documentară consa
crată aniversării a 75 de ani de la 
răscoala din 1907 și 20 de ani de 
la cooperativizarea agriculturii. 
(Stefan Dinică).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

Jn șl 21 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească în toate re
giunile țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale în nordul 
și vestul țării și izolat în' rest. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu Inten
sificări locale predominînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime 
între 5 și 15 grade, pe alocuri mai ri
dicate. Condiții de producere a ceții, 
mai ales la începutul intervalului. In 
București : Vremea va continua să se 
Încălzească. Cerul va fl variabil, favo
rabil ploii slabe. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 1 și 4 grade, iar cele ma
xime între 11 și 14 grade. Ceață slabă 
dimineața. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

• SPERANȚE RENĂS
CUTE. La maternitatea spi
talului Antoine — Băclere din 
Clamart (Franța) a văzut, nu 
demult, lumina zilei micuța 
Amandine. Pînă aici nimic ne
obișnuit, numai că Amandine 
este primul copil francez 
conceput „in vitro". Cu alte cu
vinte fecundația a avut loc în 
condiții de laborator („in epru- 
betă"), iar embrionul a fost apoi 
transplantat în uterul viitoarei 
mame, care, la capătul termenu
lui obișnuit, a dat naștere unei 
frumuseți de fetițe, în greutate 
de 3,420 kg. Așa cum se știe, 
primul copil conceput în epru- 
betă a fost micuța englezoaică 
Louise Brown, care s-a dezvol

tat absolut normal, fiind azi 
copil voinic și sănătos, în vîrstă 
de 4 ani. Metoda a dat noi spe
ranțe femeilor care păreau a su
feri de sterilitate ireversibilă. 
Pînă în prezent, au avut loc în 
întreaga lume 2 000 asemenea 
experiențe, iar 28 de sarcini au 
fost duse la termen, toți noii 
născuți fiind niște bebeluși su
perbi. Alte 200 de femei care 
pierduseră orice speranță de îm
plinire a nobilei chemări a ma
ternității așteaptă acum pline de 
încredere să devină mame.

• LABORATOR SUB 
VALURILE MĂRII. Un
de oameni de știință bulgari au 
înființat un laborator de ecolo
gie marină pentru studierea

un șelfului Mării Negre in regiu
nea’ de lingă Sozopol. Activita
tea laboratorului are ca scop 
cercetarea productivității natu
rale a șelfului din apropierea 
țărmului bulgar, de a urmări 
schimbările intervenite in me
diul marin, ca urmare a culti
vării artificiale a unor mari 
cantități de organisme-pești, 
plante acvatice, midii -- de a 
examina influența poluării asu
pra proceselor biologice și cul
tivării artificiale a organisme
lor marine. în cadrul laborato
rului a început elaborarea unor 
metode pentru determinarea 
posibilităților de autoepurare a 
apelor marine ce- aparțin șel
fului bulgar, ceea ce va aduce 
importante economii și, totodată, 
prin asigurarea curățeniei lito-

DE PRETUTINDENI tehnică de la Brunswick, care ghețate, iar mănușile devin, fi- 
va proceda la măsurarea sem- rește, inutile.
nalelor magnetice foarte slabe 
produse în timpul activității 
inimii și creierului.
• CĂLDURĂ LA CO-

MANDĂ. O veste bună pen
tru persoanele friguroase, sau 
pentru cei care lucrează în aer 
liber în anotimpul rece, ori prac
tică sporturi de iarnă : specialiș
tii francezi au realizat un inge
nios dispozitiv, un fel de „cata- 
plasmă" de mărimea unui plic, 
care, in contact cu aerul și cu 
epiderma, începe instantaneu să 
emită căldură. Introdus în buzu
nar, dispozitivul poate menține o 
temperatură plăcută timp de 
24 de ore. Cei care-1 vor folosi 
nu mai riscă să aibă mîinile în-

• RADAR LA PAR
CAJ. Parcajul unuia din spi
talele orașului austriac Linz 
este prevăzut cu radar. îndată 
ce la parcajul rezervat mașini
lor „Salvării" se oprește un au
tomobil, neprevăzut cu dispo
zitiv care să răspundă automat 
la semnalele radarului, se de
clanșează o sirenă puternică și 
intră în funcțiune un megafon 
care avertizează pe șofer : „A- 
tenție ! Automobilul dv. se află 
într-o zonă interzisă. Dv. de
ranjați „Salvarea" în activita
tea ei. Eliberați parcajul !“ Si
rena nu ‘ încetează pînă cînd 
contravenientul nu pleacă. 
Practica a arătat că sistemul 

funcționează cu o remarcabilă 
• eficacitate.

• INVAZIE DE PO
RUMBEI. Aeroportul orașu
lui sovietic Adler din Caucaz 
a trebuit să fie închis, deoarece 
zeci de mii de porumbei au 
blocat pista de decolare și ate
rizare — anunță „Sovietskaia 
Rossia". Iarna deosebit de aspră 
a obligat porumbeii să pără
sească pantele sudice ale mun
ților din apropiere, unde se a- 
dună în acest anotimp, și să 
pornească în căutarea unor zone 
mai primitoare. La Adler, păsă
rile au fost atrase de culturile 
de varză roșie ale colhozului din 
vecinătate. Specialiștii se află 
acum în căutarea unor soluții 
pentru degajarea pistei.



împotriva înarmărilor
NUCLEARE, PENTRU PACEj

„Sint necesare schimbări profunde în structura 
si mecanismele relațiilor economice internaționale" « • V
intervenția reprezentantului român la sesiunea Consiliului 

U.N.C.T.A.D.

Pentru 
conștientizarea 
opiniei publice

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Un specialist in probleme de arme 
nucleare care a participat la elabo
rarea și aplicarea politicii S.U.A. 
în acest domeniu în cadrul Admi
nistrației Carter,- Roger Molander, 
a publicat săptămîna aceasta în 
S.U.A, o carte intitulată „Războiul 
nuclear î ce reprezintă el pentru 
dv 7“ Cartea, tipărită în 100 000 
exemplare, se așteaptă să fie vîn- 
dută pe scară largă, deoarece ches
tiunea armelor nucleare „este pe 
cale de a căpăta un loc prioritar in 
conștiința americanilor", remarcă 
agenția A.P.

Molander, precizează A.P., este 
cunoscut în S.U.A. ca lider al or
ganizației de luptă împotriva ar
melor nucleare „Punctul zero", de
numire derivată de la termenul 
militar pentru punctul unde deto
nează o bombă nucleară. Pe lingă 
cartea menționată, el și cu alți 
membri din cadrul acestei organi
zații au anunțat organizarea, luna 
aceasta, a 250 de mitinguri și a 
altor manifestații împotriva înar
mărilor nucleare.

„NU! amplasării 
de noi rachete 

în Europa"
BONN 17 (Agerpres), — Sub ti

tlul „Mișcarea antinucleară din Ger
mania occidentală este gata să-și 
reia bătălia impotriva politicii 
N.A.T.O.", revista „The Econo
mist" scrie, printre altele : Deși 
vremea rece din această iarnă a 
limitat numărul demonstrațiilor, 
există indicii in sensul că mișcarea 
antinucleară din Europa occidenta
lă este gata să-și reia bătălia îm
potriva politicii N.A.T.O. în dome
niul rachetelor nucleare.

Partidul Social-Democrat al can
celarului Schmidt urmează să-și 
țină congresul național în luna 
aprilie, la Miinchen. In încercarea 
de a evita o înfruntare acerbă in

Centenarul Nicolae Titulescu
PARIS 17 (Agerpres). — Seria ma

nifestărilor din Franța pentru mar
carea centenarului Nicolae Titulescu 
a fost inaugurată la Paris printr-o 
sesiune de comunicări organizată de 
Biroul Academiei Diplomatice Inter
nationale. Președintele academiei, 
Jacques Baumel, subliniind caracte
rul excepțional al reuniunii, a evo
cat pe larg personalitatea lui Nico
lae Titulescu, membru fondator și 
președinte al acestei prestigioase or
ganizații internaționale. Alți vorbi
tori, după ce au relevat actualitatea 
ideilor lui Nicolae Titulescu, au pre
zentat principalele coordonate ale 
politicii externe a României socia
liste, care, prin activitatea pro
digioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se bucură de o largă au
diență pe toate meridianele lumii.

Cu același, prilej. în holul acade
miei a fost inaugurată o expoziție 
documentară de fotografii dedicată

r
Dezvăluirile cotidianului american

„International Herald Tribune"

• Rezultatele semnificative ale unui sondaj de opinie : 79 la 
sută din populația vest-germană consideră câ in R.F.G. există 
prea mulți străini • Un manifest simptomatic : „Prezența imi
granților subminează interesele populației autohtone**  • Au 
trecut demult timpurile cind imigranții erau primiți cu flori...
• „Muncitorii^oaspeți**  de, odinioară sint tratați acum drept

Mulți imigranți sint descriși a fi 
„impostori care caută să profite de 
ajutoarele de șomaj" prin faptul 
ca-și aduc membrii de familie în
tr-o țară unde există asemenea a- 
jutoare. în ce privește copiii imi
granților, se formulează acuzația că 
aceștia reduc considerabil nivelul 
procesului de instruire în școlile pe 
care le frecventează alături de co
legii lor vest-germani. Multe din a- 
ceste prejudecăți nu rezistă la o 
observație mai atentă, dar aceas
ta constituie un aspect secundar 
într-o perioadă în care suspiciunea, 
nemulțumirile și ostilitatea față de 
imigranți tind să se generalizeze.

Rata șomerilor în rindurile imi
granților este de 12 Ia sută in com
parație cu 8,2 la sută în ce pri
vește populația vest-germană. Nu 
același este procentajul în ceea ce 
privește repartizarea pe anumite 
munci? Este cunoscut că muncile 
cele mai grele și mai murdare sint 
repartizate cu precădere imigranți-, 
lor. Constituie, dealtfel, o particu
laritate a situației mîinii de lucru 
imigrante în R.F.G. faptul că.

„impostori" și „profitori"

Ostilitatea manifestată in ultimul timp în țările occidentale, in spe
cial în R.F. Germania, față de imigranți a atins un asemenea grad in
cit formează obiectul a tot mai numeroase- articole, comentarii, relatări 
ale presei internaționale. In condițiile adincirii crizei economice, ale 
restringerii producției și creșterii șomajului, se arată în aceste comen
tarii și relatări, prezența străinilor — la un moment dat considerați ca 
oaspeți bineveniți, in sensul că umpleau anumite goluri in forța de 
muncă - devine tot mai indezirabilă. In întreaga Germanie occidentală 
începe să-și facă loc o stare de spirit net defavorabilă imigranților. S-a 
creat chiar, in special sub influența cercurilor de extremă dreaptă, un 
adevărat val de xenofobie, care, potrivit afirmațiilor presei occidentale, 
amintește, sub anumite aspecte, de vremurile nefaste ale teoriilor și prac
ticilor rasiste.

Dacă pină recent problema imigranților din R.F.G. era o chestiune 
mai mult de ordin sociologic - arată comentariile acestei prese - in 
prezent ea a dobindit dimensiuni politice; formind obiectul unor luări de 
poziție din partea atit a oficialităților guvernamentale, cit și a reprezen
tanților opoziției, care se pronunță pentru trimiterea inapoi, in țările de 
origine, a străinilor statorniciți in ultimul timp pe teritoriul vest-german.

Dimensiunile curentului impotriva imigranților ies cu prisosință in evi
dență dintr-un articol publicat recent chiar pe prima pagină (unde sinț 
inserate știrile și comentariile cele mai importante ale actuplității), de 
influentul cotidian „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", sub semnătura 
corespondentului său din Bonn, articol intitulat „Ostilitatea vest-germană 
față de străini in creștere", și avind un subtitlu la fel de semnificativ : 
„Vremurile grele, iritarea populației și memoria scurtă duc la amplificarea 
xenofobiei", lată ce se spune in acest articol :

Semnatarii unei recente „Decla
rații" publice sint toți profesori, 
oameni care, în principiu, ar trebui 
să dea dovadă de moderație, să se 
situeze pe poziții ponderate, în loc 
de aceasta, iată ce declară ei: „Ur
mărim cu profundă" îngrijorare 
subminarea intereselor și ființei 
biologice a poporului nostru, dato
rită prezenței a mai multor mili
oane de străini și a familiilor lor, 
«degermanizarea» limbii noastre, a 
culturii noastre și a caracterului 
nostru national".

Declarația poartă semnăturile a 
15 doctori în filozofie, drept și me
dicină. După ce se referă la vii
torul in primejdie al populației 
vest-germane, al bunăstării sale, la 
pericolele la adresa a ceea ce ei 
denumesc „caracteristicile biojogi- 
ce și cibernetice" ale acestei popu- 

, lății, profesorii conchid că reîntoar

jurul hotărîrii N.A.T.O. privind 
amplasarea de noi, rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa occi
dentală, forul național executiv al 
partidului a propus în ianuarie ca 
votul final în legătură cu această 
problemă să fie amînat pînă la 
congresul extraordinar al partidu
lui. in toamna anului 1983.

în prezent, trei din cele patru 
organizații la nivel de land ale 
Partidului Social-Democrat din 
Rhenania de Nord-Westfalia, cel 
mai populat land din Germania 
occidentală, au votat pentru com
baterea strategiei N.A.T.O., la con
gresul de land.

BONN 17 (Agerpres). — Federa
ția organizațiilor studențești din 
R.F. Germania a apreciat, în ca
drul unei reuniuni organizate la 
K31n, că, în activitatea sa, una din
tre priorități trebuie să o constituie 
lupta pentru anularea deciziei 
N.A.T.O. privind instalarea noilor 
rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
unor țări vest-europene. în nume
le celor aproximativ un milion de 
membri ai federației", participants 
la adunarea amintită au stabilit 
ca în programul de activitate al

Fotografia alăturatâ 
sugerează că „porum
belul alb" - simbol al 
păcii — constituie op
țiunea obligatorie față 
de „pasărea neagră" 
- simbol al politicii de 
încordare și război. 
Faptul că această ale
gorie fotografică, rea
lizată de fotoreporte
rul suedez Jan Coll- 
sioo, de la agenția 
Pressensbild din Stock
holm, a fost distinsă cu 
premiul „Fotografia 
anului" la concursul 
anual al Clubului fo
tografilor din presa 
suedeză, este revelator 

activității și operei lui Nicolae Ti
tulescu.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — La 
ambasada țării noastre de la Bru
xelles â avut loc o conferință de 
presă cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui Nicolae Ti
tulescu. Cu acest prilej au fost evo
cate personalitatea lui Nicolae Titu
lescu, concepția marelui diplomat 
cu privire la instaurarea păcii in 
lume.

Au fost evidențiate, în continuare, 
acțiunile întreprinse de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru crearea unei lumi mai drepte și 
mai bune, concepția șefului statului 
român privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, re
zolvarea pe cale pașnică a conflicte
lor dintre state, așezarea relațiilor 
dintre state pe noi baze.

cerea străinilor In țările lor nata
le va avea efecte pozitive „nu nu
mai pe plan soclaj, dar și ecolo
gic", in R.F.G.

Un membru al parlamentului, so- 
cial-democratul Rodolf Dressier, a 
exprimat dezaprobarea sa față de 
o asemenea „Declarație", arătind că 
aceasta aduce aminte de „recentul 

■ trecut oribil".
Manifestul a fost insă simptoma

tic pentru existența unei proble
me reale, . care frămîntă puternic 
întreaga țară, și anume creșterea 
ostilității și disprețului față de 
străinii care trăiesc și muncesc în 
R.F.G. pe de o parte, iar pe de 
altă parte încercările guvernului de 
a îngrădi populația străină într-o 
perioadă de marasm economic, de 
creștere a competiției pentru locu
rile de muncă, de accentuare a iri- 

organizațiilor studențești să fie în
scrisă sprijinirea Apelului în fa
voarea păcii de la Krefeld (lan
sat de un grup de intelectuali vest- 
germani în orașul cu același nu
me) și participarea studenților la 
marșurile pentru pace, împotriva 
înarmărilor, programate în R.F.G. 
in primăvara acestui an.

„Pacea - singurul 
nostru viitor"

PARIS 17 (Agerpres). — Sub de
viza „Pacea este singurul nostru 
viitor", in toate instituțiile de invă- 
țămînt superior din Franța se des
fășoară o amplă campanie impotri
va pericolului de război și a cursei 
înarmărilor, organizată din iniția
tiva Asociației internaționale „Căr
țile păcii".

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Congresmanul american Leș Aspin 
(republican — Wisconsin) s-a pro
nunțat, în cadrul unui simpozion 
desfășurat la Washington, pentru 
continuarea „procesului SALT" 
(convorbirile dintre U.R.S.S. șl 
S.U.A. pentru limitarea armamen
telor strategice ofensive).

Rezultatele alegerilor

BOGOTA 17 (Agerpres). — După 
cunoașterea a 94 la sută din rezul
tatele alegerilor legislative desfășu
rate duminică în Columbia, rezultă 
că partidul liberal, majoritar în ac
tualul guvern de la Bogota, conduce 
cu 800 000 de voturi asupra principa
lului său rival, partidul conserva
tor. Situația este următoarea*:  libe
ralii au întrunit 2 675 049 sufragii ; 
conservatorii — 1 874 388 ; opoziția de 
stingă — 87 372 ; alte formațiuni po
litice — 84 121 voturi. Din totalul vo
turilor obținute de liberali. 2 076 120 
sufragii figurează pe listele fostului 
președinte Alfonso Lopez Michelsen, 
listele senatorului Luis Carlos Galun 
au întrunit 523 601 voturi, iar „inde
pendenții" din cadrul partidului au 
realizat 75 328 voturi. .

IN CONDIȚIILE ACCENTUĂRII CRIZEI ECONOMICE Șl ȘOMAJULUI:

In R. F. G. crește ostilitatea impotriva imigranților
West German Distrust of Foreigners Grows
Hard Hines, Short Tempers and Short Memories Increase Xenophobia

tării populației și, totodată, de ui
tare a realităților trecutului recent.

Se știe că în R.F.G, s-au făcut 
multe pentru a se elimina preju
decățile rasiale. Dar, în prezent, a- 
titudinea de toleranță față de 
străini, care își făcuse loc in pe
rioada postbelică, începe să fie se
rios reconsiderată.

„Nu poate fi îndoială in aceas
tă privință, a declarat în cursul 
unei dezbateri parlamentare Fried
rich Hosscher, membru al Partidu
lui Liber-Democrat. Ura față de 
străini este evidentă in rindurile 
unei părți importante a populației 
noastre".

Intr-adevăr, un sondaj de opinie 
care a avut loc anul trecut a re
levat că 79 la sută din populația 
vest-germană consideri că în 
R.F.G. sint prea mulți străini. A- 
ceasta indiferent de vîrsta sau de 
afilierile politice ale celor chestio
nați ; o asemenea stare de spirit 
s-a manifestat chiar și în rîndu- 
rile unor grupări radicale, cum ar 
fi gruparea ecologiștilor. Parlamen
tarii social-democrați declară că a- 
ceastă stare de spirit este prezen
tă și în rindurile populației indus
triale.

Potrivit statisticilor guvernamen
tale, există in R.F.G. 4,65 milioa
ne străini sau 7,5 la sută din popu
lația totală. Străinii reprezintă 22 
la sută din populația orașului 
Frankfurt pe Main, 18 la sută din 
populația orașului Stuttgart și 17 
la sută din populația orașului Miin
chen.

Cuvîntarea lui 1.1. Brejnev 
la Congresul sindicatelor sovietice 
Conducerea sovietică a hotărît adoptarea unilaterală 

a unui moratoriu privind desfășurarea armamentelor nucleare 
cu rază medie de acțiune în partea europeană a U.R.S.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Așa 
cum s-a anunțat, la al ^XVII-lea 
Congres al sindicatelor sovietice a 
luat cuvîntul L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Relevînd că sin
dicatele ocupă un important loc în 
sistemul politic al societății socialis
te — transmite agenția T.A.S.S. — 
vorbitorul a arătat că ele repre
zintă un puternic instrument de 
dezvoltare a democrației, de antre
nare a oamenilor muncii la edifi
carea comunismului, subliniind câ 
participarea la mișcarea sindicală a 
clasei muncitoare, a țărănimii col
hoznice și a intelectualității este 
un însemnat factor al unității 
poporului sovietic, al progre
sului multilateral al societății 
socialiste dezvoltate. Trecînd în re
vistă realizările sindicatelor, vorbi
torul a , reliefat că în practica aces
tora s-a îmbinat tot mai puternic 
preocuparea față de creșterea pro
ducției cu preocuparea față de con
dițiile de muncă și de trai ale fie
cărui om al muncii, față de creșterea 
bunăstării lui. L. I. Brejnev s-a refe
rit, de asemenea, la sarcinile spo
rite ce revin sindicatelor pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XXVI-lea al P.C.U.S., 
în industrie, agricultură, în toate do
meniile de activitate, în perfecțio
narea mecanismului economic, la ro
lul lor important în viața socială, în 
rezolvarea problemelor oamenilor 
muncii.

Referindu-se apoi la situația in
ternaționala în ansamblu, vorbitorul 
a subliniat că ea este complexă și 
gravă, stîrnind îngrijorare față de 
întreaga evoluție ulterioară a rela
țiilor internaționale.

Arătind că o atenție deosebită tre
buie acordată problemei reducerii

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
CONVORBIRI SOVIETO-CHINE-

, ZE. La Heihe, in R. P. Chineză, a 
avut loc cea de-a 24-a ședință a

I Comisiei mixte sovieto-chineze 
pentru navigația pe fluviile de

I frontieră. Agențiile T.A.S.S. și Chi- 
j na Nouă precizează că părțile au 

ajuns la un acord in majoritatea

I problemelor discutate și că a fost 
semnat un protocol corespunzător.

COMUNICAT BULGARO—KU-
I WEITIAN. într-un comunicat co- 
| mun dat publicității la încheierea 

vizitei în Kuweit a președintelui
I Consiliului de Stat al R.P. Bulga

ria, Todor Jivkov, se arată că Ku
weitul și Bulgaria se pronunță în

I favoarea reducerii încordării inter
naționale, pentru încetarea cursei 
înarmărilor. S-a relevat necesita
tea retragerii israeliene din terito-

Iriile arabe ocupate, recunoașterii 
drepturilor poporului palestinian, 
inclusiv la crearea unui stat pro-

I priu independent.
CONVORBIRI TUGOSLAVO-

I PERUANE. Serghei Kraigher, pre- 
I ședințele Prezidiului R.S.F. Iugo-

' slavia, a avut o convorbire cu pre- 
I ședințele Camerei Deputaților a 

Ce mai poate fi adăugat la relatările corespondentului din Bonn al 
ziarului amintit ? Faptele dezvăluite sint atit de evidente, Incit nu mai 
necesită nici un fel de comentariu. Se dovedește, încă o dată, cit de 
iluzorii au fost speranțele celor care și-au părăsit locurile natale, in cău
tarea unui trai mai lesnicios. Deveniți acum „indezirabili", ei se con
fruntă în tot mai mare măsura, sub presiunea realităților dure, cu con
diția de „străini în țară străină", de oameni privați de drepturile elemen
tare, de siguranța zilei de mîine, descoperind că visurile pe care și le-au 
făcut nu sint decit simple himere.

armamentului nuclear în Europa, 
vorbitorul a spus : „Conducerea so
vietică a hotărit adoptarea unilate
rală a unui moratoriu privind des
fășurarea armamentelor nucleare cu 
rază medie de acțiune în partea eu
ropeană a U.R.S.S. Noi înghețăm 
deja, sub raport cantitativ și ca
litativ, asemenea armamente desfă
șurate aici și suspendăm înlocuirea 
vechilor rachete „SS-4" și „SS-5" cu 
cele mai noi — „SS-20".

Acest moratoriu va rămîne în vi
goare fie pînă la încheierea cu Sta
tele Unite a acordului privind redu
cerea mijloacelor nucleare cu rază 
medie de acțiune destinate Europei, 
pe baza egalității și a securității ega-s. 
le, fie pînă cînd conducătorii S.U.A., 
nesocotind securitatea popoarelor, 
vor trece totuși la pregătirea practi
că a desfășurării în Europa a rache
telor „Pershing-2“ și a rachetelor de 
croazieră.

„Uniunea Sovietică — a menționat 
L.I. Brejnev — intenționează ca, încă 
in acest an, dacă nu se va înregis
tra o nouă agravare a situației inter
naționale, să reducă din inițiativă 
proprie un anumit număr de rachete 
cu rază medie de acțiune".

Totodată, el a relevat că „dacă gu
vernele S.U.A. și ale aliaților lor din 
N.A.T.O. ar înfăptui totuși planul de 
amplasare a sute de noi rachete a- 
mericane în Europa, capabile să 
atingă obiective aflate pe teritoriul 
U.R.S.S., în lume s-ar crea o altă si
tuație strategică. Aceasta ne-ar sili 
să adoptăm asemenea măsuri de răs
puns care să pună într-o situație si
milară partea adversă, inclusiv și ne
mijlocit Statele Unite și teritoriul a- 
cestora". Vorbitorul a declarat, de 
asemenea, că Uniunea Sovietică ar 
fi gata să încheie o înțelegere cu pri
vire la limitarea reciprocă a acțiuni
lor flotelor maritime militare.

Parlamentului peruan, Luis Perco- 
vich Roca, aflat într-o vizită la 
Belgrad. A fost subliniată, între al
tele, importanța Strîngerii relațiilor 
de cooperare dintre țările nealini
ate.

MEDALIE DE AUR. In cadrul 1 
Tîrgului internațional de primăva- , 
ră de la Leipzig, tractorul româ
nesc viticol pe șenile de tip SV-445 I 
de 45 CP a fost distins cu Medalia 
de aur a tîrgului.

tN BELGIA A FOST LANSAT ' 
UN VOLUM DE POEZII SEMNAT . 
DE MARIN SORESCU, apărut in 
limba flamandă, la editura „Man- • 
teau“, din Anvers. Cu acest prilej, 
poetul Marin Sorescu a avut o se
rie de intilniri cu scriitori belgieni | 
din Anvers, Gând și Bruxelles.

RELAȚIILE JAPONO-FRANCE
ZE. Ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Yoshio Sakurauchi, a , 
avut, miercuri, convorbiri cu mi
nistrul francez al comerțului exte- I 
rior, Michel Jobert, aflat la Tokio 
pentru a pregăti vizita președinte- 1 
lui Franței, Franțois Mitterrand, în | 
această țară, informează agenția 
Kyodo.

muncitorii din afara Germaniei oc
cidentale au fost de la început re
crutați tocmai pentru asemenea 
slujbe. în 1964, cînd economia vest- 
germană era în piin avînt, imi
grantul înregistrat cu numărul 1 
milion a fost primit de oficialități 
cu flori și i s-a dat cadou o bi
cicletă cu motor. Aceste timpuri au 
trecut însă demult.

Ostilitatea față de imigranți este 
in continuă creștere și datorită fap
tului că mulți dintrș muncitorii 
străini și-au adus și membrii de 
familie care nu constituie „o for
ță de muncă productivă". Mplți 
oameni politici, in special aparți- 
nind aripii drepte a Partidului Creș- 
tin-Democrat, denunță această si
tuație. Astfel, de pildă, Alfred 
Dregger, purtătorul de cuvînt al o- 
poziției în problemele interne, a de
clarat că milioanele de imigranți 
„dezintegrează sistemul social vest- 
german".

Este adevărat, guvernul arată, cu 
timiditate, că și în Franța, Belgia 
sau Olanda există un număr im
portant de imigranți, fără să se fi 
creat o asemenea tensiune in rin
durile populației autohtone. Nu 
este insă mai puțin adevărat că 
autoritățile guvernamentale vest- 
germane au adoptat măsuri pen
tru a diminua fluxul imigranților, 
îngreunînd, totodată, considerabil 
posibilitățile ca aceștia să-și adu
că membrii de familie.

Guvernul a criticat argumentele 
creștin-democraților, arătind că 
prin asemenea argumente se ne
tezește terenul pentru activitatea 
extremiștilor de dreapta. Dar chiar 
în rindurile guvernului devine tot 
mai evidentă conștiința faptului că 
problema imigranților se transfor
mă într-o adevărată povară. Chiar 
ministrul de interne, Gerhart 
Baum, deși a pledat pentru un spi
rit de toleranță față de imigranți, 
a adăugat că „este mult mai ușor 
să vorbești despre integrarea străi
nilor decit să locuiești intr-un car
tier în care și-au găsit adăpost cu 
precădere imigranții".

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva au continuat lucrările sesiunii 
.a XXIV-a a Consiliului U.N.C.T.A.D.

Luînd cuvintul în cadrul dezbateri
lor privind evaluarea situației eco
nomice și comerciale internaționale, 
reprezentantul țării noastre. Dumitru 
Deac, a relevat că profundele pertur- 
bații resimțite practic in toate sec
toarele economice și climatul de 
incertitudine de pe scena economică 
mondială, amplificate, din ce în ce 
mai mult, de politici restrictive — 
comerciale și monetare — au efecte 
dintre cele mai negative, în primul 
rînd asupra țărilor în curs de dez
voltare. Asistăm în prezent la spori
rea presiunilor protecționiste, la 
multiplicarea obstacolelor ridieate în 
calea comerțului internațional, la ac
centuarea dificultăților financiare.

Un nou act agresiv al rasiștilor 
sud-africani împotriva R. P. Angola
Sfidind protestele opiniei publice 

mondiale care cere tot mai insis
tent să se pună capăt acțiunilor a- 
gresive ale R.S.A. impotriva sta
telor africane din „prima linie“, 
rasiștii de la Pretoria au declanșat 
o nouă incursiune pe teritoriul 
R.P. Angola, soldată cu numeroase 
victime omenești și distrugeri ma
teriale. După cum transmite a- 
genția France Presse, un coman
do aeropurtat, alcătuit din 45 de 
militari sud-africani, a atacat la 14 
martie o bază de refugiați nami- 
bieni, situată la 22 km de frontiera 
cu Namibia, ucigind peste 200 de 
persoane și rănind numeroase al
tele. Operațiunea, care a durat a- 
proximativ opt ore, se situează 
printre cele care au provocat cele 
mai multe victime omenești in pe
rioada scursă din vara anului tre
cut și pină in prezent. Se reamin
tește că, in luna august 1981, for
țele sud-africane au pătruns peste 
100 km în Angola și au ucis circa 
1 Q00 persoane.

Noul act agresiv al rasiștilor de 
la Pretoria trezește o vie indignare 
și cele mai vii proteste in sinul 
opiniei publice mondiale. încă 
o dată se dovedește că R.S.A. în
cearcă pe toate căile să torpileze 
negocierile cu privire la viitorul 
Namibiei, să înăbușe lupta po

ORIENTUL MIJLOCIU
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat societății 
americane de televiziune „A.B.C.", 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, a declarat că pa
lestinienii vor respecta încetarea fo
cului în sudul Libanului. Acordul de 
încetare a focului a fost negociat in 
cursul misiunii întreprinse vara tre
cuta de trimisul special prezidențial 
american în Orientul Mijlociu, Philip 
Habib. •

SHARM EL-SHEIKH 17 (Ager
pres). — Primul contingent de mi
litari (americani care fac parte din

Plenara C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 17 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut , loc plenara Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia — informează agenția 
Taniug. Plenara a adoptat proiectul 
raportului asupra activității desfășu
rate de C.C. in ultimii patru ani și 
proiectul amendamentelor la Statu
tul U.C.I., documente ce vor fi pre
zentate spre dezbatere membrilor 
partidului, iar apoi, într-o formă fi
nală, vor fi înaintate Congresului al 
XII-lea al U.C.I., ce va avea loc in 
iunie.

De ce s-au pronunțat groenlandezii 
pentru ieșirea din Piața comună?

Referendumul care a avut loc 
nu demult în Groenlanda a 
demonstrat că majoritatea popu
lației, de 50 000 de locuitori, a 
enormei insule, acoperită in cea 
mai mare parte de ghețuri, se 
pronunță pentru ieșirea țării din 
Piața comună. In cazul aprobă
rii rezultatelor referendumului 
de către Lankstingul groenlandei 
și Folketingul danez, incepind cu 
data de 1 ianuarie 1984, Groen
landa va ieși din Piața comună.

De ce vor groenlandezii să pă
răsească C.E.E. ?

Mai intii se cuvine -subliniat 
făptui că încă in anul 1973, cînd 
a fdst organizat referendumul cu 
privire la intrarea Danemarcei 
(din componența căreia făcea 
parte pe attmci și Groenlanda) 
in Piața comună, 72 la sută din
tre groenlandezi au votat împo
trivă. Lupta lor pentru ieșirea 
din C.E.E. s-a intensificat și 
mai mult odată cu obținerea, în 
1979, a dreptului la autodetermi
nare internă. Tocmai ca rezultat 
al acestei lupte Danemarca a 
consimțit să se organizeze refe
rendumul recent.

In al doilea rînd trebuie spus 
că în aproape toate sferele eco
nomiei groenlandeze țările mem
bre ale Pieței comune ocupă o 
poziție dominantă și nu prea țin 
seama de interesele populației 
locale. Acest lucru este deosebit 
de evident în cazul principalei 
ramuri a economiei insulei, și a- 
nume pescuitul. Funcționarii gu
vernamentali de la Bruxelles 
hotărăsc, fără nici o consultare 
cu organele groenlandeze, ce țări, 
în ce cantități și cu utilizarea 
căror mijloace tehnice pot pescui 
in apele teritoriale groenlandeze. 

Vorbitorul a evidențiat în special po
litica de sporire fără precedent a 
dobinzilor la creditele internaționale 
și practicile în domeniul cursurilor 
de schimb.

în aceste condiții — a subliniat el 
— sint necesare acțiuni internaționale 
ferme și urgente care să inverseze 
tendințele negative actuale, schimbări 
profunde in structura și mecanisme
le relațiilor economice internaționale, 
in fapt edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat, de asemenea, că în orice ac
tivitate internațională cu caracter 
economic, problemele țărilor în curs 
de dezvoltare trebuie să ocupe un loc 
central, „ceea ce ar permite să se 
dea un nou impuls economiei mon
diale".

porului namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O. Potrivit unor relatări 
recente, Pretoria intenționează să 
continue această tactică. Citind 

.surse angoleze, France Presse pre
cizează că „efective evaluate la 
10 000 de africani, încadrate de 
mercenari de diverse naționalități, 
se pregătesc să lanseze noi și vas
te operațiuni militare aeropurtate 
asupra mai multor orașe importan
te din R.P. Angola".
Săgețile indică zona incursiunilor 
efectuate de trupele agresoare sud- 

africane

Forța multinațională și observatorii 
F.M.O. din Sinai a sosit miercuri la 
Sharm El-Sheikh, in sudul Peninsu
lei Sinai. Unitățile componente ale 
F.M.O. urmează a fi amplasate pe o 
fișie cu o lățime de 50 de kilometri 
de-a lungul frontierei egipteano-is- 
raeliene și pe o distanță de 20 de ki
lometri de-a.luțgul țărmului Golfu
lui Akaba, după 26 aprilie, data re
tragerii finale a Israelului din Sinai.

Această forță este compusă din 
2 500—3 000 de oameni, la constituirea 
căreia participă Australia, Columbia, 
Fidji, Franța, Italia. Marea Britanic, 
Noua Zeelandă, Olanda, S.U.A. și 
Uruguay.

PLENARA CX AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIFICAT MEXICAN

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a 
avut loc prima plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unificat Mexican (P.S.U.M.), convo
cată in vederea alegerii Comisiei Po
litice și a secretarului general al 
C.C. al P.S.U.M.

Din Comisia Politică fac parte 21 
de membri ai Comitetului Central, 
în funcția de secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Unificat 
Mexican a fost ales Pablo Gomes 
Alvarez.

Groenlandezilor înșiși li se 
permițe să prindă, în apele lor, 
numai anumite cantități de peș
te. In anul 1980 valoarea pește
lui prelucrat, pescuit de țările 
Pieței comune in apele Groen
landei, a atins circa 95 milioane 
de dolari, în timp ce Groenlan
da a primit in chip de compen
sație, din bugetul C.E.E., doar 
circa 15 milioane de. dolari. Dar 
la cele 95 de milioane tre
buie adăugate alte 100 mili
oane de dolari, reprezentind va
loarea batogului pescuit ilegal, 
în special de către traulere 
vest-germane, in același an 1980, 
în apele groenlandeze. Aparte
nența la Piața comună lipsește 
Groenlanda de posibilitatea de a 
promova o politică de sine stă
tătoare in domeniul pescuitului, 
împiedică dezvoltarea propriei 
industrii piscicole și crearea unor 
locuri de muncă atit de necesare.

Un alt domeniu în care inte
resele se ciocnesc este acela al 
rezervelor de minerale utile de 
pe insulă și din jurul ei. Concer
nele țărilor membre ale C.E.E. 
desfășoară prospecțiuni intense 
în vederea identificării de zăcă
minte de petrol și alte materii 
prime. A și fost descoperit un 
bogat zăCămînt de uraniu, în ex
ploatarea căruia un interes deo
sebit manifestă mai multe firme 
energetice vest-europene. Or, 
groenlandezii se tem că vor fi 
frustrați de o bună parte din 
veniturile ce li se cuvin de drept.

Iată suficiente motive pentru 
care forțele patriotice groenlan
deze cer ieșirea Groenlandei din 
Piața comună.

S. PODINA
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