
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Joi, după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, a pri
mit pe V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, joi, 18 martie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul ședinței a fost examinat Rapor
tul privind situația economico-financiară pe 
ansamblul economiei naționale, rezultată pe 
bază de bilanț, în anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
in anul 1981 s-au obținut importante rezul
tate în dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a țării, care confirmă realismul 
prevederilor planului, justețea politicii 
partidului de dezvoltare a forțelor de 
producție, condiție hotărâtoare pentru spo
rirea gradului de bunăstare și civili
zație al poporului. Prin intrarea in ex
ploatare a unui însemnat număr de noi ca
pacități productive și mai buna organizare 
a muncii, au crescut și în anul trecut po
tențialul tehnico-material și eficiența econo
mică, s-au pus mai bine în valoare resurse
le naționale, asigurîndu-se, astfeL înfăptui
rea Programului partidului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor cetățenilor.

Ca rezultat al succeselor ohținute in înde
plinirea planului economic, beneficiul net 
realizat în unitățile de stat în anul 1981 a 
înregistrat o creștere de 12,3 la sută față de 
anul 1980. Cu toate că nu s-au realizat in 
totalitate obiectivele stabilite prin plan, in 
anul 1981 acumulările bănești ale unităților 
socialiste au crescut cu 6,7 la sută, iar veni
turile totale din bugetul de stat au crescut 
peste prevederi. După acoperirea integrală a 
cheltuielilor, rezultă pe total la bugetul sta
tului un excedent de peste 8,5 miliarde lei ; 
acesta urmează să fie folosit pentru dez
voltarea economico-socială, în cursul anului 
1982. Deși planul la export n-a fost realizat 
integral pe anul 1981, balanța comercială a 
României a înregistrat un excedent de peste 
300 milioane dolari. Nerealizările la export 
din anul trecut, la producția pentru care au 
existat contracte, de circa 1 miliard de do
lari, sint cuprinse ca sarcină suplimentară 
de recuperat în planul pe anul 1982. Comi
tetul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
tru îndeplinirea integrală a acestei sarcini.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat că 
rezultatele înregistrate în anul 1981 ilus
trează elanul și abnegația cu care oamenii 
muncii de la orașe și sate — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
întregul popor au acționat în strînsă uni
tate, sub conducerea partidului, a secreta

rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea obiectivelor 
actualului pian cincinal, a sarcinilor stabi
lite de Congresul al XII~lea al Partidului 
Comunist Român, a Programului de edifi
care a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
cu toate succesele deosebite obținute, s-ar 
fi putut dobîndi rezultate și mai bune dacă 
s-ar fi acționat cu mâi multă exigență și 
responsabilitate pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor stabilite. în legătură cu 
aceasta, Comitetul Politic Executiv a criticat 
unele manifestări negative care au condus 
la nerealizarea indicatorilor de plan și la în
registrarea de pierderi, cu deosebire în do
meniile agriculturii, industriei alimentare, 
minelor, economiei forestiere, materialelor 
de construcții, industriei chimice, industriei 
ușoare și din rețeaua economiei locale.

Comitetul Politic Executiv a cerut guver
nului, tuturor ministerelor, centralelor și în
treprinderilor să treacă în modul cel mai 
hotărit la lichidarea neajunsurilor și rămî- 
nerilor în urmă, prin mai buna organizare 
a producției și a muncii, astfel ca pe prim- 
plan să stea ridicarea nivelului calitativ 
tehnic al producției, creșterea eficienței eco
nomice. S-a cerut să se acționeze cu fermi
tate pentru încadrarea tuturor unităților în 
normele de consum stabilite, aplicarea de 
noi tehnologii cu consumuri reduse, să se 
treacă la măsuri concrete de realizare a sar
cinilor privind valorificarea superioară a 
materiilor prime — obiectiv economic de în
semnătate deosebită pentru progresul gene
ral al țării noastre.

S-a indicat, totodată, să se acționeze ener
gic, perseverent, în direcția concentrării for
țelor pentru ridicarea gradului de recupe
rare și valorificare a materialelor refolosibi- 
le, care constituie o sursă deosebit de im
portantă pentru satisfacerea nevoilor de 
materii prime ale economiei noastre, reali- 
zîndu-se în acest scop utilajele și tehnologii
le corespunzătoare, conform programelor e- 
xistente.

Pornind de la faptul că într-o serie de 
sectoare economice, cum sînt industria car
boniferă, construcțiile etc., se manifestă lipsă 
de forță de muncă, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit ca guvernul să ia măsuri 
pentru redistribuirea forțelor existente, co
respunzător nevoilor economiei naționale, 
precum și pentru reducerea în continuare a 
personalului neproductiv, în vederea satis
facerii cerințelor de forță de muncă în toate

ramurile economiei. în nnul 1982 trebuie li
chidată cu desăvirșire activitatea de produc
ție nerentabilă, oprită — conform legii — 
producția acelor unități care nu reușesc 
să-și acopere cheltuielile și să obțină bene
ficii.

Subliniind că sarcinile și obiectivele pen
tru întreaga activitate economică sînt clare, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ca mi
nisterele, organele centrale de sinteză, orga
nele de partid și de stat să-și deplaseze în
treaga activitate jos, in Întreprinderi, pen
tru soluționarea operativă, practică, a tu
turor problemelor și asigurarea bunei des
fășurări a activității de producție.

S-a indicat să se pună capăt cu hotărire 
practicii întocmirii de tot felul de planuri 
și programe, care imobilizează un mare nu
măr de cadre din ministere, organe centrale 
de stat, unități economice etc. și care îm
piedică concentrarea tuturor forțelor în ac
tivitatea concretă de soluționare a măsuri
lor precise înscrise în planul de stai, în ho- 
tăririle de partid și reglementate prin le
gile țării. S-a cerut, de asemenea, să se di
minueze numărul de ședințe organizate la 
diferite niveluri ale aparatului de partid și 
de stat, să se combată cu hotărire pierderea 
de timp in discuții inutile, încercarea unora 
de a-și justifica lipsa proprie de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor directe ce le revin 
prin așa-zisa activitate colectivă. Adevărata 
muncă colectivă este aceea în care se iau 
hotărîri precise, se stabilesc sarcini concrete 
și care duce la creșterea spiritului de răs
pundere al fiecăruia in îndeplinirea hotărîtă 
a îndatoririlor ce-i revin la locul său de 
muncă, acolo unde a fost investit de partid 
și de stat.

Comitetul Politic Executiv a cerut să se 
facă totul pentru realizarea integrală, lună 
de lună, a producției și sarcinilor de export, 
asigurîndu-se o producție de înaltă calitate, 
ridicarea gradului de valorificare a materii
lor prime, paralel cu reducerea importurilor, 
pentru îndeplinirea obiectivului stabilit de 
conducerea partidului și statului de echili
brare a balanței de plăți și lichidarea da
toriei externe.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că toți oamenii muncii, în frun
te cu comuniștii, nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a pre
vederilor planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, asigurând astfel o bază tot mai te
meinică pentru progresul neîntrerupt al e- 
conomiei noastre.

Comitetul Politic Executiv a analizat Ra- 
(Continuare in pag. a V-a)

Azi, în jurul orei 16, posturile de radio și televiziune vor transmite direct adunarea solemnă 
consacrată aniversării a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.

De asemenea, studioul de televiziune va transmite direct spectacolul omagial prilejuit de 
cele două aniversări.

Sub conducerea partidului, angajat plenar, alături de întregul 
popor, în opera de construcție socialistă, tineretul dă strălucire 

tradițiilor revoluționare
Tineretul, s-a spus cu deplină în

dreptățire, este oglinda în care țara, 
poporul iși privesc viitorul. Generația 
prezentului, profund implicată în so
luționarea tuturor problemelor de 
stringentă actualitate, este, totodată, 
speranța zilei de miine. Toate marile 
proiecte pentru anii ce vin, progra
mele partidului de edificare a unei 
societăți noi in România au in vedere, 
ca o condiție de mare însemnătate, 
forța și capacitatea tinerei generații 
de a duce mai departe, in timp, 
făclia progresului.

Dintotdeauna poporul nostru și-a 
îndreptat cu speranță, cu încredere 
privirile spre tineret. Dintotdeauna 
generațiile tinere au avut menirea 
de a asigura continuitatea efortului 
spre împlinirea năzuințelor, aspirați
ilor făurite pentru viitor. Nu insă 
dintotdeauna societatea s-a îngrijit 
ca tinerii să aibă condiții bune de 
muncă, de învățătură, de afirmare 
deplină a personalității lor. a poten
țialului creator propriu acestei virste. 
Azi, în România socialistă, imaginea 
tinerei generații se conturează în 
strinsă interdependență cu generozi
tatea vizionară a partidului privind 
viitorul patriei. Din această perspec
tivă luminoasă, grija fată de tineret 
se dovedește a fi o trăsătură defi
nitorie a politicii Partidului Comunist 
Român.

Tineretul României contemporane 
trăiește și muncește intr-o societate 
socialistă, lipsită de exploatare, fără 
discriminări sociale și naționale, fără 
violențe și nedreDtăți, într-o societate 
care ii garantează ascensiunea pe cele 
mai înalte trepte ale civilizației ma
teriale și spirituale. El are asigurate 
toate condițiile să învețe, să mun
cească in locuri corespunzătoare pre-

gătirii dobindite, precum și un larg 
acces la știință. la cultură, la o 
bogată viață' spirituală.

Prezența activă a tinerilor, zi de zi, 
în frontul muncii creatoare in toate 
domeniile, participarea lor la întreaga 
viață și activitate din întreprinderi, 
de pe șantierdț de pe ogoare, din 
instituții științifice, din școli și facul
tăți prefigurează, fără îndoială, ima
ginea elocventă a unei generații ani
mate de patos revoluționar, însufle

ideea că întregul drum de luptă și de 
muncă al mișcării revoluționare de 
tineret din România, cele mai inalte 
idealuri și aspirații ale sale au fost 
și sînt organic legate de îndrumarea 
plină de grijă și răspundere a Parti
dului Comunist Român.

în anii socialismului, mai cu sea
mă după cel de-al IX-lea Congres, 
corespunzător realităților și cerințe
lor specifice României, ale genera
țiilor tinere, partidul a elaborat o
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de 
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Nicu CEAUȘESCU
secretar cl C.C: al U.T.C.

țite de idealurile de progres și dez
voltare socială. Acum, cind se îm
plinesc șase decenii de la făurirea 
Uniunii Tineretului Comunist și un 
sfert de veac de activitate a 
U.A.S.C.R., putem afirma cu deplin 
temei și iustificată mindrie că se 
confirmă întru totul teza subliniată in 
Programul partidului potrivit căreia 
„tineretul reprezintă o puternică forță 
socială", fiind „viitorul insuși al na
țiunii noastre socialiste".

în atmosfera sărbătorească prilejui
tă de aniversarea organizației noastre 
revoluționare, evoeînd principalele 
momente ale luptei și activității des
fășurate de Uniunea Tineretului Co
munist, se cuvine să subliniem, in 
primul rind, caracterul științific, con
secvent revoluționar al politicii parti
dului față de tineret, atenția deose
bită și încrederea ce au fost acordate 
întotdeauna ..generației viitorului". 
Din perspectiva istorică a celor șase 
decenii, din martie 1922 și pină in 
prezent, se conturează cu claritate

concepție nouă, profund Originală 
privind rolul, răspunderile și atribu
țiile tineretului, ale 
sale revoluționare in opera de con
strucție a noii societăți. Abordarea 
concretă a problematicii tineretului, 
prefigurarea unui cadru larg de ac
țiune pentru Uniunea Tineretului 
Comunist. Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, Or
ganizația Pionierilor și cea a Șoimi
lor Patriei iși găsesc un Ioc impor
tant în documentele și hotârîrile de 
pșrtid, in lucrările secretarului ge
neral al partidului, în care sint de
finite principalele caracteristici, 
atribuții și răspunderi ale generației 
tinere. Trăsăturile fundamentale ale 
concepției P.C.R. cu privire la tine
ret se întemeiază pe orientarea prin
cipială și consecventă spre întărirea 
unității generațiilor, continuitatea 
dinamică a progresului istoric, parti
ciparea responsabilă a tuturor tine
rilor, fără deosebire de naționalitate, 
împreună cu toți oamenii muncii, la

dezvoltarea economică, politică 
socială a patriei, la afirmarea sa 
plan internațional.

înaintașii noștri și-au făcut 
mod exemplar . datoria față 
partid, față de țară. In anii grei,
adincă ilegalitate, uteciștii au în
fruntat teroarea, temnițele,. călin- 
du-se ca militănți de nădejde al 
partidului, probînd prin fapte de 
viață resurse certe de eroism, de dă
ruire patriotică, de spirit revoluțio
nar. în zorii noii epoci istorice, mii, 
sute de mii, milioane de tineri, răs- 
purrzind chemării partidului, s-au 
integrat în marile bătălii pentru În
făptuirea revollițiel democratice re
voluționare și trecerea la realizarea 
obiectivelor revoluției socialiste. Așa 
cum se știe — și este firesc să rea
firmăm și cu acest prilej — tinere- 

organizațiilor tul. acționind în strinsă unitate cu 
celelalte forțe sociale, a avut un rol 
important în toate marile transfor
mări revoluționare petrecute după 
23 August 1944, a participat activ la 
victoria socialismului în România. 
Este acum rindul unor noi generații 
de tineri ca. urmind exemplul însu- 
flețițor al înaintașilor, să se impli
ce activ și efectiv în marile bătălii 
ale prezentului, să garanteze 'conti
nuitatea și succesul procesului re
voluționar in România. La cea de-a 
60-a aniversare a U.T.C. și la împli
nirea a 25 de ani de activitate a 
U.A.S.C.R., tineretul se înfățișează 
țării ca demn continuator al celor 
mai Înaintate tradiții patriotice și 
revoluționare. Muncind, învățînd, 
manifestîndu-se activ în viața eco
nomică și social-politică, el iși relie
fează trăsăturile ce și le-a format,
(Continuare in pag. a Il-a)

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
îsi sărbătorește cea de a to a aniversare

cu spirit revoluționar, cu demnitatea faptei, 
cu conștiința că tineretul este viitorul patriei

O
nouă primăvară se revarsă 
peste țară, pătrunde în case 
și în inimi. O intimpinăm cu 
acea nespusă bucurie pe 
care ne-o produce, de fiecare dată, 

reîntoarcerea acestui anotimp re
generator. Dar, mai cu seamă, o 
intimpinăm muncind. Pretutindeni, 
pe ogoarele patriei, dominant in 
aceste zile este freamătul muncii. 
E un semn că roadele vor fi bo
gate. O activitate febrilă se des
fășoară și in uzine, pe șantiere, in 
institute de cercetări științifice, în 
unități de invâțămînt, pentru în
deplinirea exemplară a obiective
lor celui de-al doilea an din ac
tualul cincinal. Acest tablou tonic 
al hărniciei unui popor, la începu
tul unei primăveri de muncă, de 
creație, încadrează în modul cel 
mai potrivit sărbătoarea tinereții 
revoluționare. Se împlinesc, azi, 

■ șase decenii de cind a fost făurită 
Uniunea Tineretului Comunist. Și 
tot acum omagiem împlinirea unui 
sfert de veac de la înființarea 
U.A.S.C.R. Cu spirit revoluționar, 
cu demnitatea faptei, cu conștiin
ța qă- tineretul este viitorul patriei, 
organizația, revoluționară a tinerei 
generații iși sărbătorește cea de-a 
60-a aniversare. '

Este firesc ca acest important 
moment aniversar să se desfășoare 
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sub semnul generos al muncii. Mai 
întîi, pentru că intre rosturile or
ganizațiilor de tineret și studenți 
din țara noastră, pe primul plan 
se situează educarea prin muncă

și pentru muncă. Apoi, pentru că 
munca s-a dovedit a fi criteriul 
fundamental de afirmare a tine
retului în societate.

A munci este, azi, prima înda
torire a fiecărui tinăr: Dar este și 
o îndatorire a colectivelor de ti
neri ; este suprema răspundere a 
întregii generații tinere, ca ex
presie a participării sale directe 
la edificarea noii societăți. Parti

dul, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ii cer ti
neretului să-și valorifice integral, 
in folosul țării, marea sa putere 
de muncă. Să dea dovadă de- 
eroism, de spirit de răspundere, de 
sacrificiu, de romantism revolu
ționar. Să răspundă condițiilor 
bune de muncă, de viață, de pre
gătire, de afirmare a personalității 
ce-i sînt asigurate in societatea 
noastră prin pasiune ardentă pen
tru invățătură, pentru nou, prin- 
tr-o implicare activă in soluțio
narea tuturor problemelor con
strucției socialismului in România.

Dintotdeauna organizația revo
luționară a tineretului și-a educat 
membrii în spiritul unei atitudini 
înaintate față de muncă, față de 
răspunderile sociale. După o înde
lungată activitate in rindurile 
U.T.C., după nenumărate acțiuni 
de luptă revoluționară la care a 
participat in fruntea acestei orga
nizații, avind astfel posibilitatea 
să-i cunoască bine pe tineri, să le 
aprecieze elanul constructiv, pasiu
nea pentru nou, pentru progres, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
ridicat glasul pentru a sublinia că 
locul generației tinere este in linia 
întîi a muncii. Era in ianuarie 1945,
(Continuare în pag. a IV-a)

Lucrare de Cornelia lonescu

Sub marele drapel al țării
Raport utecist la

Cu anii tineri, cugetul curat 
Și viitorul ce-și trăiește, azi, 
Dreptul )a visul ce și l-au visat 
înaintași cu sufletul viteaz

Slăvim lumina țării și ne știm 
Stăpîni pe faptă, pe destin, pe cînt, 
In spațiul mioritic de sublim
Și de eroi din românesc pămint.

Pe steagul luptei scris-au temerarii 
Din setea lor de ne-nfricați eroi
Ca țara să-și clădească-ntre fruntarii 
Independența, pacea, vremuri noi

Pe steagul luptei — tricolorul steag 
Sub care s-au nălțat, prin vremi, eroi 
Să veșnicească țara veac de veac, 
Și liberă s-ajungă, pin*  la noi.

Aceste vremuri țara, azi, le știe 
Prin'faptă comunistă-inălțate. 
Carpații liberi, libera cimpie 
Trăiesc in ev de suveranitate.

Un ev socialist ce tinăr vine 
Din necurmate jertfe pentru țară 
Scrise la Podul Nalt sau la Rovine 
Pecetluite-n Alba legendară

Un ev socialist, de mari izbinzi, 
Ce s-au clădit din jertfe și din vise 
La Plevna, la Oituz ori la Flăminzi, 
Și n-au putut de nimeni fi ucise.

Un ev socialist, un ev erou,
Al muncii, al visării, al tandreții,
Al luptei pentru bine, pentru nou, 
Un ev, pe drept cuvint, al tinereții.

Un ev socialist prin care, iată, 
Sâmința-și află rodul, împlinindu-l, 
Și țara chipul mindru și-l arată 
Cum l-a rostit poporului Partidul.

Prezent in noul ev I Părtaș visării, 
Urmind Partidul, gindul lui viteaz, 
Se înrolează tineretul țării 
Cinstind Trecutu-n faptele de Azi.

sărbătoarea tinereții
Cu țara fi-va, țara cit va fi I 
Și ea va fi în veci, nepieritoare, 
Solemn purtîndu-și comunista zi 
Ca un mesaj etern către popoare.

Ca demn urmaș al unor mari tradiții 
înscrise pe vecii în nalt de glie, 
Cu țara într-un pas, fără condiții, 
Va fi mereu prezent la datorie I 

lmpodobi-va drumul străbătut 
Și-l va lărgi sub semnul rațiunii 
Partidu-I va urma neabătut, 
Pe fiul cel mai bun al națiunii 

Exemplul Lui urmîndu-l, de lumină, 
Din eroismul Lui făcînd model, 
Cu patria în inimi mai deplină 
Dînd tinereții flacără și țel, 

Acum la tinereasca sărbătoare 
Aduce tineretul legămint 
De a munci", ca țara-nfloritoare 
Să-și poarte românescul ei cuvînt.

De-a fi prezent sub marele drapel 
Al țării, luminînd din trei culori, 
Jurîndu-și viața, munca pentru el, 
In anii noi ai țării, muncitori.

De-a scrie cu poporul laolaltă 
Drum de izbînzi din epoca prezentă 
Spre ziuă tot mai tinără, mai 'naltă, 
Măreață, libera, independentă.

Cu gîndul-zbor solemn spre viitor — 
Cu tinerescul inimii avînt, 
Partidului și Patriei dator 
Le-aduce tineretul jurămînt

Ca, strîns unit sub faldul tricolor 
Ce |-au ținut în cinste-naintașii, 
Să-I poarte cu cinstire-n sărbători 
Și-n zi de muncă, drept și demn, urmașii. 

Să pună tinerețea temelie 
Ca țara să-și trăiască veșnicia, 
Prin trei cuvinte ce ne sînt făclie : 
PARTIDUL—CEAUȘESCU—ROMANIA I
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Tineri muncitori!
Tineretul reprezintă o forță remarcabilă In industrie, In 

producția materială, ca dealtfel în întreaga viață a societății 
noastre. De aceeâ, lui îi revine îndatorirea de cinste de a se 
situa în primele rînduri ale luptei pentru progres tehnic, pen
tru modernizarea producției, pentru edificarea marilor construcții 
ale ăCOnomiei, ale societății noastre. TihOrii muncitorii elevii școli
lor profesionale și tehnice trebuie să muncească și să învețe ou pa
siune șl perseverență pentru însușirea proceselor tehnologice mo
derne, pentru stăpînirea noilor mașini și utilaje, pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor profesionale și de cultură generală în pas 
eu Cerințele științei și tehnicii contemporane.

Tineri țărani!
Mă adresez tineretului de la sate cu chemarea de a îm

brățișa cu elan diferite meserii din agricultură, de a famine în 
comună pentru a contribui alături de părinți la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare șl modernizare a agriculturii, de ridicare 
a nivelului de civilizație materială șl spirituală a satUIUI. Măsu
rile pe care le-am luat și le vom lUa in continuare pentru 
mecanizarea tuturor muncilor agricole, pentru introducerea largă A 
a cuceririlor științei șl tehnicii, pentru dezvoltarea activităților eco- A 
nomice, sociale și culturale și sistematizarea modernă a localităților A 
rurale asigură tineretului, întregii populații de ia sate, condiții de A 
muncă șl viață tot mai apropiate de cele de la orașe. A

...răspunsul entuziast al milioanelor de inimi tinere
Vom fi întotdeauna 

în fruntea luptei pentru 
progres

„M& număr printre mili
oanele de tineri beneficiari 
ai ampliiltii proces de in
dustrializare socialistă a 
țării — ne spunea Gbeor- 
ghe Mănăilescu, frezor 
fruntaș la întreprinderea 
„Turbomecahlcar' din Bucu
rești — proces inițiat și 
condus de prietenul nostru 
cel mal bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La îndemnul secretarului 
general al partidului, care 
a vizitat de cltevâ ori uni
tatea noastră, de a ne situa 
!n fruntea luptei pentru 
prdgres tehntc, iie-am stră
duit să învingem lipsa de 
experiență, de cunoștințe. 
Muncind, și învățînd am 
reușit să asimilăm noile 
tehnologii intr-un domeniu 
ăl tehnicii de vîrf. Fapilil 
că întreprinderea noastră 
ș-a situat ,nnul trecut prin- 
tte unitățile fruntașe pe 
ramură este 6 dovadă că 
âm izbutit să luăm exa
menul maturității și. Cred 
eu, că ânț onorat marea 
încredere de fti s-a acor
dat. Dar este limpede că 
trebuie în continuare să ne 

Vom valorifica mai bine, 
cu spirit inventiv, resursele 

economiei naționale
„trăim vremuri fhtfW- 

natâ, îhtr-o patrie liberă șl
prosperă — continuă parcă 
această confesiune a mun
cii Floarea Mandache, se
cretara organizației U.T.C. 
dq la întreprinderea de 
tricotaje ..Zimbrul" din 
Bucpava. Ne. bucurăm de 
condiții deosebită de rritin- 
că, de viață. Pentru toa
te acestea, acum cind 
sărbătorim împlinirea a 60 
de ani de la crearea Uni- 
tihii Tineretului Comunist, 
nor, cei peste 2 500 de ute- 
ciști de la întreprinderea de 
tricotaje „Zimbrul", mulțu-' 
mim din adincul inimilor 
noastre Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Căaușescu, p&rin- 

străduim pentru a face 
față cerințelor noii etape 
8e dezvoltare. în lumina 
acestei necesități, eu, îm
preună cu inginerul Adrian 
Ristea, frezorul Ionel Mi- 
halencu și strungarul Ion 
Stânciu am modificat 6 
mașină de danturat roți 
dințate speciale pentru exe
cutarea unor repere de im
portanță vitală. Astfel în
treprinderea nu a mai fost 
nevoită să importe o ma
șină care ar fi costat 3 
milioane lei. Ca și pentrii 
cei mai multi dintre tinerii 
întreprinderii noastre, pa
siunea pentru tehnică a 
devenit pentru mine una 
din componentele profilu
lui meu de muncitor. în 
prezent deservesc trei ma
șini șl urmez cursurile tinei 
școli de maiștri. La temelia 
acestor succese ale noastre 
se aîlă, fără îndoială, 
pilda de abnegație și dă
ruire pentru slujirea inte
reselor clasei muncitoarei 
ăle întregului popor, întru
chipată in activitatea de 
zi cu zi a secretarului ge
neral al partidului nostru".

tele iubit al tinerei ge
nerații, Și cum altfel 
putem să ne arătăm dra
gostea față de patrie și 
partid decît prin fapte re
marcabile de muncă ? Eu, 
de pildă, lucrez de șase ani 
1» acdastă Întreprindere și 
întotdeauna mi-am înde
plinit și depășit norma, cu 
convingerea' că îmi împli
nesc datoria de ttnără co- 
mtihiSlA Așa gîndăsc și 
colegele ‘mele. Sînt fericită 
că, după dbtiă lupi AIA anu
lui, am reușit să Ocup. IS 
întrecerea organizată in 
cinstea acestei aniversări, 
un loc fruntaș. îndeplini ni 
du-mi norma în proporție 
de îîî la sută, în tirrip 
medii realizărilor in sâe- 

torul !n care muncesc este 
de 115 la sută. Noi, tine
tele lucrătoare din zona 
„Textima", executăm in 
prezent o comandă de tri
cot pentru export. Pînă 
âcurn nu am avut nici un 
refuz de calitate. Aces
tea sînt „secretele" co- 
lectivului nostru prin care 
șe explică realizările în
treprinderii — îndeplinirea

Vom învăța Continuu pentru 
a fi la înălțimea tehnicii noi 

pe care o folosim
Daniei Tibor, muncitor la 

întreprinderea de tractoare 
din Miercurea-Ciuc, ne de
clara : „Muncesc lâ o țipa
ră întreprindere în cadrul 
unui colectiv a cărei virstă 
nu depășește 23 de ani. De
altfel, tinerețea este princi
pala trăsătură a colective
lor de muncă din între
prinderile dih orașul și 
județul nostru. Pentru că, 
poate că nicăieri în altă 
parte a țării, cuvîntul tînăr 
nu are rezonanțe mai pro
funde decît aici, la noi, in 
Harghita. Ca urmare a con
ceptului economic elaborat 
de secretarul general al 
partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tutu
ror județelor țării, pe me
leagurile harghitene â fost 
creată o modernă industrie 
— temelia trainică a egali
tății in drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei noastre 
socialiste, fără deosebire de 
naționalitate, creindu-se 
astfel șanse egale de afir
mare a talentelor, a capa
cității creatoare pentru toți 
tinerii. Iată de ce, tinerii 
harghiteni, români și ma- 
ghlări deopotrivă, își în
dreaptă gîndurile lor pline 

4

planului la producția netă 
și fizică, sporirea ponderii 
produselor de calitatea în- 
tli: Așa ihtelegem noi. ti
nerii de la întreprinderea 
de tricotaje „Zimbrul" din 
Suceava, să răspundem în
crederii și grijii pe care o 
poartă partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tineretului patriei noastre 
socialiste".

de recunoștință către cti
torul noii tinereți a Româ
niei socialiste; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prinosul dragostei și re
cunoștinței noastre nu poa
te fi exprimat mai bine 
decît. prin muncă noastră 
de ii eu zi, a fiecăruia in 
parte și a tuturor laolaltă. 
Astfel, de la data ieșirii pe 
poarta unității a primului 
trâctor au trecut numai 
cinci ani. Puțin, se poate 
spione. N-â fost ușor, dar 
cu tenacitate șl pâslUhe re
voluționară am învins toa
te dificultățile începutului, 
devenind, în pofida virstei 
noastre, un colectiv matur, 
cu experiență. Dovada — 
în acest scurt răstimp am 
asimilat șl am introdus in 
fabricație noi tipuri de 
tractoare care se bucură de 
apreciere și sînt solicitate 
atît in țară, cit și peste ho
tare. în acest an. am tre
cut la realizarea tractoru
lui SM—800, primtil trâc
tor pe șenile cu volan fa
bricat în lume. O realizare 
pe care o dedicăm glorioa
sei aniversări a organiza
ției noastre de tineret".

Vom înflori ogoarele prin 
munca noastră, a tinerilor 

pe cea Mâl importantă, Una—. Aveam 14 ani tind, ne 
declara Ion Căliți, mecani
zator în cadrul S.M.Â. Dră- 
gănești-Olt, ciștigătorul lo
cului III la „Olimpiada me
canizatorilor", ediția 1981, 
nil mai știu exact, am citit 
sau ne-a spus profesorul la 
școală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cerea oamenilor 
de la sate să facă din agri
cultură o primăvara a ță
rii.

M-am înscris la o școa
lă de mecaftizatori. Și de 
10 ani lucrez in comuna 
mea, Mărunței, din județul 
Olt. Ce-am făcut în tot a- 
cest timp ? Am pus umărul, 
ca un om ai satului, oriun
de a fost nevoie. . AU fost 
ani in care C.A.P. unde lu
crez a obținut și producții 
buhe, dar au fost și ani îh 
cară a obținut producții mai 
slabe. M-au frămintat și pe 
mine Cauzele acestei situa
ții. NU știu dacă am găsit-o

Sîntem hotărîți să facem o 
zootehnie „ca la carte"

— De ce ai ales meseria 
de zootehnist ?, l-am Între
bat pe Vasile Băbuț, ab
solvent al Liceului agroin
dustrial Livada, județul 
Satu Mare, care de aproa
pe trei ani lucrează ca 
muncitor zootehnist.

— Eu nu am mers întîm- 
plător la Liceul agroindus
trial din Livada. M-am ho- 
tărît să devin zootehnist 
înainte de a mă Înscrie la 
ilceu. Mi-am zis că dacă 
tot. învăț o meserie, atdnci 
să învăț una. legala de sa
tu! în vain m-am născut. 
După ce am absolvit liceul, 
am lucrat mai intii la fer
ma de porci a cooperativei, 
apoi la ovine, unde, am 
un foarte bun îndrumător 
in persoana șefului fermei, 
inginerul Dumitru Pinten. 
Foarte multe lucruri prac
tice despte această stră
veche ÎHifeiMnKIrP le ift- 
văț de la crescători de 
animale cu experiență; «pm 

,este Grigorâ Dărăbah. Cind 
art citit cuvintelfe tovarășu

din eie este legată, după 
părerea mea, de imbătrini- 
rea forței de muncă. De a- 
ceea organizația U.T.C. din 
comuna noastră și-a propus 
să determine cît mai multi 
tineri, absolvenți ai școlii 
generale, de a rămine in 
sat, de a urma meserii ne
cesare satului. Pentru că, 
și-o spun din proprie expe
riență, in sat șe poate trăi 
și ciștiga la fel de bine câ 
la oraș. Iată; eU, in mai 
puțin de 10 ani» mi-am 
construit o casă pe care 
n-o au mulțj orășeni, iar 
acurh — ' fiindcă Ciștig 
2 800—3 100 lei pe lună — 
am de gînd să string și 
bani pentru o mașină. Știu 
inșă că ăsta va depinde și 
de cum voi munci în acest 
an, an în care retribuțiile 
vor fi în strinsă corelație 
cu rezultatele pe care le va 
obține unitatea în care lu
crez.

lui Nicolae Ceaușâscti adre
sate tinerilor, prin care ii 
îndeamnă să rămînă la 
sate, să participe la efortul 
de dezvoltare a agricultu
rii. de Ififlorirc ă civiliza
ției materiale și spirituale 
a localităților rurale, âm 
fost și mai mindru de 
Alegerea mea. Sînt Un fiii 
ai acestei comune, mai pre
cis din salul Dumbrava, și 
aici voi rămine toată viața 
să fac zootehnie „ca la car
te". Mă simt obligat moral 
să răspund în viitor cu 
mult mâi mUltâ abnegație 
acestei încrederi cu care 
ne-a învestit pe noi, tine
rii, conducătorul partidului 
și statului nostru, tn planul 
pe 1982 se prevede ea fer
mă ndastră să obțină o pro
ducție de lină pe câp de 
oaife dă 6.7 kilograme. Eu 
și echipa în câte lucrez do
rim să - depășim aceasță 
prevedere. Aceasta cere 
răspundere, pricepere, hăr
nicie.

Prin munca noastră vom face 
să prospere fiecare sat 

al țării
„Chiar dacă m-am năs

cut și am copilărit la 
oraș, ih Tulcea — he-a 
spus Valerin loan — ingi- 
her-șef la I.A.S. Sarina- 
suf, județul .Tulcea — am 
țubit dintoldeâună satul. 
Nu era bucurie mâi mare 
pentru mine cittd sosea va
canța deeit să pot sta mai 
multe zile în sat, la rude, 
lată de ce încă din primii 
ani de școală mi-am pro
pus să devin agricultor. La 
îheeput, familia a privit cu 
oarecare mirare hotărîrea 
mea. Au îricercat să mă 
convingă că nu asta e cea 
htai bună meserie. Eu însă 
rtii-am văzut de treabă, 
am devenit student la In
stitutul agronomic, iar in 
urmă cu 4 ani am obținut 
diploma de inginer agro- 
nokn. Atuhci, linii aU în
cercat să mg sfătuiască să 
renunț la ideea de a mă 
muta la tară. Mi s-ati Ofe
rit chiar posturi la oraș. 
Eu âth ales insă UH post lâ 
marginea județului Tulcea, 
la una din fermele între
prinderii agricole de stat 
Sarinasuf. In scurt timp 
am fost numit șef de fer
mă. Bineînțeles că numi
rea în această funcție s-a 
făcut pe baza rezultatelor. 
Ih anul 1981, la ferma Co
lina am obținut cele mai 
mari producții dih județ : 
4 009 kilograme de griu la 
heetar; 7 200 kg de porumb 
la hectar. Toate astea de 
pe Un pămint presărat cu 
sărftturi.

CHAmAteâ tdvârâ^tiîul

mi-T-r ,ir 

Nicolae CeaUșescii adresa
tă nouă, tinerilor, de a ne 
stabili în satele țării , a 
avut un mare ecou și Iri 
rindui tinerilor tulceni. 
Sute de tineri din această 
zonă a țării s-au intors in 
sat pentru a participă la 
înfăptuirea revoluției a- 
grare. Eu n-am conceput 
niciodată ca un agronom 
să nu stea In sât, cil țăra
nii. Din prima zi după ab
solvirea facultății m-am 
mutat în satul Sarinasuf. 
Acum, pot spline că la cel 
20 de âhi âi mei âm deve
nit un fiu al satului. M-am 
căsătorii aici. Satu), ne ofer 
râ condiții de viață șl de 
muncă tot atît de bune ca 
Și la oraș, posibilități neli
mitate de afirmare pe plan 
profesional și de depline 
fmpllhiri spirituale. Con
tribuim in acest fel lâ ri
dicarea satului românesc, 
locul strămoșesc al deveni-, 
rii noastre. ȘIntem datori să 
nC „batem" pentru prospe
ritatea și a celui din urmă 
sat al țării. Bunăstarea 
este deplină cind ii cuprin
de pe toți locuitorii țării. 
Este o îndatorire patrioti
că ale cărei sensuri profe
sionale eu, și ca mine 
mulți tineri de pe ogoarele 
patriei, le desprindem din 
repetatele îndemnuri adre
sate nouă de secretarul ge
neral al partidului, pe 
care-1 simțim permanent 
alături de noi; în toate 
momentele, atît la nevoi, 
ttt șl lâ bticurit".

t • . i ■

(Urmare dih pag. I)
sub conducerea partidului, îfi rîfiau- 
rile Uniunii Tineretului Comunist.

Una din dimensiunile fundamen
tale ce definesc portretul tinerei ge
nerații, exprimată pregnant printr-o 
participare responsabilă la munca 
întregului popor, printr-o Implicare 
profunda în întreaga problematică a 
dezvoltării societății noastre, este 
patriotismul socialist. Dlntotdeauna 
tineretul și-a iubit patria, a luptat 
și a muncit pentru independența și 
suveranitatea ei. pentru progresul ei. 
TInăra generație a României socia
liste preia ștafeta de lâ înaintașii 
săi, identifieîndu-se cu tot ceea ca 
există mai bun In viața poporului, 
îhvâțîhd sâ aibă aspirații, griji, dar 
șl preocupări concrete care să depă
șească universal individual, să ex
prime o profundă solidaritate cu 
țâra, o deplină ihtegrare Tn desti
nul colectiv al poportllui, âl întregii 
noastre națiuni.

Spiritul revoluționar, ca purtător 
expresiv al ideii de înnoire, de re
ceptivitate la nou, se integrează în 
nlodul cel mai firesc între trăsătu
rile de bază ale tineretului de azi al 
patriei. Conținuînd tradițiile revolu
ționare, care s-au âfirmâț și dezvol
tat in cadrul, partidului, ăl Unilihil 
Tineretului Comunist, tîhăra gene- 
râție înscrie noi pagini și momente 
memorabile în istoria Contempora
nă a României.

Azi, partidul- sâ adresează tineri
lor cu generozitate, cu dragoste, dar 
și cu exigență firească, chemindu-1 
si fie în prtmefe riitdiiri ale. vastei 
activități constructive a poporului ; 
să se pregătească temd'ftfe pentril 
a fi nu numai deîrthî Continuatori ă 
ceea ce s-a realizat in patria noas
tră, ci și descoperitori. în concor
danță cu concepția revoluționară 
despre lume și societate, de noi căi 
spre progres și civilizație.-Acestei-

Tineretul dă strălucire tradițiilor revoluționare
însuflețitoare Chemări, generația ti- 
nără ii răspunde cu hotărî răi fer
mă, probată de fapte, de a acționa 
cu pasiune Și curaj tn prdmdvâfea 
noului, a munci cu elan tineresc in 
acele locuri in care se hotărăsc pre- 
ăehlul și vilVoriil țării, de a să pre
găti temeinic pentru a fi mereu la 
înălțimea încrederii partidului, a 
poporului. îri strinsă corelație eli 
aceste preocupări constructive, crea
toare, toți tinerii patriei, fără deose
bire dă nâțihhalitate, sînt hotărîți 
să facă totul, pînă la sacrificiul su
prem pentru . apărarea cuceririlor 
revoluționare âle poporului, a inde
pendenței și suveranității României 
socialiste.

Tinerelului României socialiste îi 
sini proprii realismul opțiunilor — 
rezpltat al .întemeierii științifice â 
politicii p'âr'tiadlui nostru — Înălța 
responsabilitate socială, hotărîrea și 
capacitatea de a înfrunta greutățile, 
de a le învinge, voința de angajare 
In numele unor mari idealuri con
structive. Toate aceste trăsături ex
primă înalta lui pregătire politică și 
profesională, d atitudine civică feâ- 
irttatft, la â căror consolidare con
tribuie în primul rînd partidul și. 
sub conducerea Sa. organizațiile 
U.T.C. și A.S.C., școala, familia, în
treaga noâstrâ societate. Și ce do
vadă mai concludentă poată fi adu
să ih sprijinul acestei idei decît 
pr'ezența milioanelor de tineri âl 
patriei în opera constructivă a po
porului nostril f

l'red&nea la o nouă calitate — co- 
Vnandâment de primă însemnătate 
pentru' toată domeniile vieții -sociale 
— . este O cerință Căreia .tineretul 
muncitoresc, parte integrantă a 
eroicei noastre clase muncitoare, în

țelege să-i răspundă priritr-o mun
că de înaltă calificare, prin strădania 
de a-și onora îndatoririle 'profesiona
le, de a deschide drum noului, de a 
contribui iritr-o tot mai mare măsură 
la Înfăptuirea ritmică a planului pro
ducției fizice și nete, a producției- 
pentru export, de a acționa pentru 
fdlosirfea intensivă a fiecărei ore, a 
fiecărui miiiut, pentru ihtărirea or
dinii și disciplinei îh muncă. în me
diul rural, tinerii participă, cu în- 
țreafa lor putere de muncă și de 
creație, la realizarea unuia dintre o- 
biectivăle esențială âte politicii parti
dului in acest cincinal, înfăptuirea 
boii revoluții agrare. Evident, . pe 
fondul transformărilor profilhde cară 
au loe In viața unităților agricole, a 
localităților rurale, ei'se află acum 
în fața unor mari răspunderi. Pentru 
a ti la înălțimea lor. muncesc cu rîv- 
nă, eu pasiune, trecînd un exigent 
examen al hărniciei, a! priceperii. 
Educarea prin muncă și pentru mun
că rfdbîndește tip rol lot mai impor
tant și în activitatea unităților .de 
invățămint. a elevilor și studenților. 
Și este cu âtit mai mare acest rol îh 
prezent, cind prind viață recentele 
măsuri Adoptată de partid pentrii 
perfecționarea activității Organizații
lor U.T.C. din școli, a celbr de pio
nieri și șoimi âi patriei, pentru îm
bunătățirea întregit mtinci. politiCo- 
educative desfășurate In rîhdul tine
retului studios.

Un titlu de mîndrie pehtru tineri, 
fie că sint muncitori, țărani, intelec
tuali. elăvi ori studenți, fie că sînt 
româtii, maghiari, germani iau dă 
alte naționalități, este acela de bri
gadier al șantierelor de muncă pa
triotică. Acest titlu evocă eroismul 
constructorilor de la Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, 

eroismul generațiilor de tineri care, 
răspunzind Chemării partidului, și-au 
dăruit tinerețea și entuziasmul, pri
ceperea și energia lor activității des
fășurate pe marile obiective de in
vestiții ale anilor Socialismului. îh 
prezent, în cincinalul ealității și efi
cienței, cind șantierele naționale ju
dețene și locale ale tineretului sint 
b realitate vie, o școală de eăhre re
voluționară, pretutindeni acolo unde 
se construiește, unde se ridică noi 
edificii economice ori social-eultpra- 
Je, acest inalt titlu exprimă manifes
tarea dragostei față de patria socia
listă, a dorinței tinerilor de a parti
cipa cu toate forțele ia îndeplinirea 
sarțipilor dezvoltării eeonomicozso- 
ciale.

Caractărizind tineretul Ia acăst mo
ment aniversar, se Impune o subli
niere fundamentală privind recipro
ca relație partid-tineret. Altfel spus, 
cum se raportează tineretul lâ par
tid, la aspirațiile și obiectivele «âle 
prograiftatfce. Din acest punct de Ve
dere. ăște evident că grăiesc prin ele 
insele faptele de muncă și viață ale 
tinerei generații. Dar, îh plus — și 
Aste lift aspect tesehțial — trebuie 
spus că suprema aspirație â tinen- 
lbr Aste aceea de â Intra Irt rihdurile 
partidului, câ expresie flihdantehtâ- 
lă a ideâliihii tot comunist. Grija 
față de tînărâ generație se eviden
țiază și in acest domeniu, fiind ex
primată plin preocuparea constantă 
pentru creșterea ponderii tinerilof' 
in totalul CelOr primiți îh Partidul 
Comunist Român.

O deosebită semnificație o are fap
tul că, în climatul și îh eadrul de
mocratic larg creat în țara noastră, 
tineretul este chemat, efectiv hd de
clarativ, să-și spună cuvîntul în so
luționarea tuturor problemelor eco

nomice. politice, sociale, să partici
pe activ la conducerea societății. Este 
relevantă In acest sens prezența 
reprezentanților tinerei generații in 
orgahele supreme și locale ale pu
terii de stat, ih guvern, in orgahele 
de conducere colectivă ale ministe
relor, unităților economice și de in- 
vățămînt. Aceasta estâ latura insti
tuțională a participării tineretului lâ 
decizie. Fundamental este faptul că 
în practica șocial-politică repre
zentanții tineretului sint, Intr-a
devăr, consultați nemijlocit incă 
dih fâză de elaborare â deciziilor 
majore pentru dezvoltarea chil1 
tinuă , a patriei noastre. Desigur, 
promovarea autoconduceril și âu- 
togestiupij muncitorești, acțiunea 
fermă în vederea creșterii răs
punderilor fiecărui colectiv de oa
meni ai muneii, fiecărui om la 
locul său de muncă, asigurarea 
rentabilității iftaxlme a unităților 
ecohotelce Sinț probleme care impiin 

■ o și mai toare implicare a tinerilor, 
a Organizațiilor de tineret In activi
tatea decizională. Este pozitiv» in 
acest sens, faptul că tinerii înțeleg 
participarea la conducere ca o po- 

, sibBltate ce li se acordă de ă lh*  
făptui prin muncă, prin efort crteatot 
hotărîrile la a căror elaborare și 
adoptare își aduc ei înșiși contribu
ția. Democrația »— înțeleasă ca act 
participativ și responsabil, individual 
și cdlectiv — devine pentru tineret 
și d înaltă școală de educație reVo» 
luționară.

Oricit âr h de concisă o sinteză 
a preocupărilor tineretului și ale Or
ganizațiilor sale» aricit Ar fi de în
semnat jubileul U.T.C. și U.A.S.C.R., 
în spiritul . exigenței comuniste nu 
se pdâte și nici nu trebuie trecute 

cu , vederea unele lipsuri și neimpli- 
hlri care se mânțlp In Activitatea 
noastră. Constituie o îndatorire esen
țială a fiecărei organizații de tineret 
ca, cinstind trecîitul, apreciind și 
mindrindii-se cli realizările prezen
tului, să analizeze cil luciditate și 
realism, cu inalt simt de răspundere 
propriile sale neajunsuri, ale tineri
lor care o compuh, stabilind, pe a- 
ceastă bază, măsurile ce- se impun 
pentru ridicarea calitativă a nivelu
lui întregii activități educative, pen
trii angajarea și mai âclivă a fiecărui 
tînăr in înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea, a 
Programului partidului nostru. Nu
mai în acest fel se va conferi o vo
cație practică și ascendentă preocu
părilor fiecărei organizații de tine
ret. A respinge triutftfâlisteul, Inclu
siv îhtr-un asemenea moment — fes
tiv sub anumite aspecte — iată o 
probă certă a maturității politice a 
organizațiilor noastre, a încorporării 
modului propriu de abordate a tlitU- 
î-Or problemelor vieții eConomico-so- 
ciâle de Către partidul nostru.

Tineretul din patria noastră, ca și 
tinerii din întreaga lume dealtfel, 
este profund preoeupat de proble
matică vieții internaționale. Tînărâ 
generație a României socialiste, or
ganic integrată in eforturile poporu
lui român pentru constriifrea, sub 
cdnducereâ P.C.tL, a societății socia
liste multilateral dezvoltate, se ma
nifestă» totodată, ea o forță dinamică 
șl responsabilă in mișcarea interna
țională de tineret. întreaga activitate 
internațională ă tlherefultll dih pa
tria noastră are ca fundament trainic 
principiile șl obiectivele politicii ex

terne a partidului, holărtrile Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

Uniunea Tineretului Comunist, U- 
niunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizația 
Pionierilor și-au făcut o misiune de 
înaltă onoare și răspundere din pro
movarea pe plan extern, prin forme 
specifice, a politicii partidului și sta
tului nostru, a idealurilor sale de 
pace, prietenie, independență, dez
voltare și cooperare. In această or
dine de idei se Înscrie, cu precădere, 
preocuparea pentru realizarea uni
tății de acțiune a tinerei generații 
de pretutindeni fn lupta pentru pro
gres economic și social, pentru o 
lume mâi dreaptă și 'mai bdnă. De
altfel, în spiritul politicii externe, de 
largă deschidere, a partidului și sta
tului nostru, U.T.C. și U.A.S.C.R. În
trețin raporturi de strinsă prietenie, 
cooperare și solidaritate militantă eu 
pdste 500 dă organizații naționale, 
regionale și internaționale de tine
ret și participă nemijlocit la diferite 
manifestări internaționale, inițiate In 
Întreaga lume ; totodată, ele organi
zează în România fructuoase Ihtîlnlrl, 
seminâril, simpozioane și conferințe 
consăcrate Uhdr probleme arzătoare ce 
confruhtă omehirea in ansamblul său 
și, se poate spune, în primul rind 
tineretul, cum ar fi : dezvoltarea, 
edificarea noii ordini economice mon
diale, dezarteaffea, securitatea, lupta 
împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiște.

în cadrul concepției de ansamblu 
a partidului, a secretarului său Re
iterai privind locul și rolul tinere
tului In lumea de azi și de miih'e. 
România a promovat statornic pro
blematica generației viitorului in Or
ganizațiile șl instituțiile ihternajld*  
riale din care face parte. în acest 
sens, țara noastră are meritul istorii
(Continuare in pag. a III-a)
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ÎNDEMNURI 1n care tineretul patriei își află idealurile
La chemările însuflețit oare, de puternic patos revoluționar 
adresate de tovarășul Nicolae Ceausescu tinerei generații...

VĂ CHEM, DRAGI PRIETENI TINERI
>I
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Tineri cercetători!
Tinerii cercetători au datoria de onoare de a se 

consacra cu pasiune și dăruire activității de cercetare, 
progresului științei, rezolvării problemelor complexe pe 
care le ridică construcția societății socialiste. Trebuie, 
dragi prieteni și tovarăși tineri, să depuneți toate eforturile 
pentru a învăța, pentru a vă însuși cele mai noi cunoș
tințe, pentru a putea să continuați cu îndrăzneală efortul 
cunoașterii, evoluția ascendentă a științei noastre, pentru 
a fi făuritori demni ai societății comuniste în România I

\
\
\
\
\
\
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Tineri slujitori ai artei și culturii!
Urmînd exemplul personalităților proeminente din 

istoria literaturii și artei românești, muncind neobosit 
pentru perfecționarea măiestriei lor artistice, tinerii scrii
tori și artiști trebuie să considere ca o înaltă îndato
rire patriotică de a făuri opere care să exprime idea
lurile și aspirațiile întregului nostru popor. în viața și 
munca poporului, in înțelepciunea și sensibilitatea sa,
în marile lui calități sufletești, în străvechea sa artă, ’ 
el vor găsi izvorul nesecat al unor lucrări de înaltă ’ 
valoare artistică și educativă, care să contribuie la } 
ridicarea spirituală a poporului. * **

--
Elevi și Studenții

Vă adresez, dragi prieteni elevi și studenți, che
marea de a face totul pentru a vă însuși mărețul 
spirit revoluționar al epocii noastre socialiste, de a 
învăța, învăța și Iar învăța, asaltînd și cucerind zi de 
zi piscuri tot mal înalte ale cunoașterii umane, noi 
metereze ale științei și tehnicii moderne, formîndu-vă 
ca cetățeni demni ai României socialiste tot mai înflo
ritoare, militanți pentru victoria socialismului, pentru 
libertatea și independența patriei!

*

*
*

*

*
*
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...răspunsul entuziast al milioanelor de inimi tinere
Vom da noi străluciri 

prestigiului științei 
românești

— Centrul Național de 
Fizică, conceput și reali
zat pe baza indicații
lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ne relata 
Călin Stan-Sion, care la 
24 de ani ai săi lucrează 
deja de 3 ani, ca fizician, 
la Centrul Național de Fi
zică, iar de doi ani e 
secretar adjunct al comite
tului U.T.C. — este un 
avanoost al științei și 
producției intr-un dome
niu dintre cele mai im
portante ale economiei 
noastre naționale. Iar pen
tru tineri asemenea locuri 
de muncă reprezintă un 
adevărat ideal. Mai ales 
că, fiind organizat ca 
un complex unitar de in
tegrare a invățămintului 
cu cercetarea și produc
ția, Centrul Național de 
Fizică este, in același 
timp, și o puternică bază 
materială, care permite ti
nerelor generații să-și în
sușească temeinice cunoș
tințe.

în cele 6 institute și 
unități de producție ale 
centrului, in facultatea de 
fizică și liceul de specia
litate muncesc și învață 
mulți tineri. Circa 35 la 
sută din personalul total 
al centrului îl reprezintă 
tinerii. Alături de genera
țiile cu experiență de cer
cetători, cadre didactice 
și specialiști de Înaltă ca
lificare, ei aduc o contri
buție valoroasă la reali
zarea unor obiective știin
țifice, tehnice și tehnolo
gice de cea mai mare im
portanță, cuprinse în 11 
programe coordonate la 
nivel național, șl in 14 
programe proprii de cerce
tare. proiectare și pro
ducție.

Stimularea pasiunii pen
tru cercetare face obiec
tul unei preocupări per
manente a comitetului 
U.T.C. din cadrul Centru
lui Național de Fizică. 
„Seminarul tineretului", 
cu cele 10 secțiuni ale 
sale, este locul unde 
această pasiune se afirmă 

și se călește. Iar rezulta
tele ei sînt, între altele.

Mereu prezenți 
în competiția competenței

Un răspuns prin fapte la 
care-și adaugă punctul de 
vedere și Elena Moraru, 
chimistă, cercetătoare la In
stitutul de chimie din 
Cluj-Napoca :

— Societatea noastră — 
ne-a spus — a reușit în cî- 
teva decenii să promoveze 
zeci de mii de tineri pe o 
orbită intelectuală care, in 
anii vechiului regim, ar fi 
fost o pură utopie. O con
tribuție de seamă la dez
voltarea cercetării româ
nești o au analizele funda
mentate științific, indicații
le date de tovarășul Nicolae

Ceaușescu care au dus la 
creșterea răspunderii celor 
ce lucrează în acest do
meniu.

Colectivul de cromatolo- 
gie in care lucrez a asimi
lat, pe baza unor tehnolo
gii proprii, mai multe pro
duse utilizate cu faze sta
ționare, creindu-se posibi
litatea de a înlocui impor
tul de silicagel, alumină, 
plăci cromatografice. Am 
participat direct la efec
tuarea acestor cercetări, ob- 
ținînd rezultate bune, care 
au fost brevetate la 
O.S.I.M. sau publicate în 
reviste de specialitate. 

și cele peste 400 de lu
crări publicațe de tineri 
in 1981. din care 168 în 
străinătate.

Acesta ar fi, pe scurt, 
răspunsul nostru la în
demnul adresat de secre
tarul general al partidului. 
Un răspuns prin fapte.

Rezultatele cercetărilor au 
putut fi aplicate intr-un 
timp record in produc
ție, ceea ce a dat posi
bilitatea satisfacerii cereri
lor tuturor beneficiarilor cu 
astfel de produse care se 
aduceau din import. în a- 
cest mod, a fost scurtată 
considerabil perioada de 
cercetare-producție, dîn- 
du-se posibilitatea perfec
ționării continue a tehno
logiilor, diversificării pro
duselor și îmbunătățirii ca
lității acestora. Eu și co
legii mei sintem conștienți 
că în domeniul în care

cercetăm produsele româ
nești trebuie să fie compe
titive în confruntarea cu 
cele ale unor firme străine 
cu tradiție. >

Pentru mine ca tînără 
cercetătoare în domeniul 
chimiei, ca și' pentru cole
gele mele activitatea pro
digioasă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, grija și spriji
nul pe care-1 acordă dez
voltării și afirmării puter
nice a științei*  românești 
reprezintă un generos și 
luminos model de urmat, 
un indemn permanent de 
a ne consacra întreaga ca
pacitate creatoare progre
sului României socialiste.

Vom urma calea 
marilor ctitori de cultură 

și limbă românească
„Cuvintul adresat nouă 

de către' secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — spu
nea poetul Nicolae Dan 
Fruntelată, redactor-șef al 
revistei „Luceafărul", mem
bru supleant al Biroului 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comu
nist — numește o dato
rie supremă a vîrstei și 
a creației. Ne aduce în 
memorie și in toate o- 
glinzile conștiinței exem
plul strălucit al marilor 
ctitori de cultură și limbă 
românească, care și-au fă
cut din dragostea de pa
trie, din slujirea idealuri
lor sale temeiuri de ne
clintit ale operei lor. Um
blă în istoria poporului 
nostru poemele lui Emi- 
nescu, ca niște drumuri 
în veac, adunind în ele tot 
dorul și toată durerea 
unui pămînt, stau în fla
cără curată versurile lui 
Goga, Arghezi și Blaga, 
se .desenează lumi de 
taină și de frumusețe în 
fraza de aur topit a lui 
Sadoveanu.

Limba română, cosmos 
al ființei noastre de la 
începuturi, dintotdeauna 
și de-acum, își așază in 
fapta scrisului și gindu- 
lui tiparele prin care ne 
recunoaștem demni și li
beri într-o țară demnă și 
liberă căreia trebuie să-i 
dăruim tot ce avem mai 
de preț în munca și în 
puterile noastre.

Sintem și putem fi doar 
atît cită iubire cemem 
prin suflet pentru pămin- 
tul care ne-a dăruit viața, 
pentru oamenii lui. aple
cați peste uneltele zidirii, 
în clipa de trudă, în gîn- 
dul de pace. Atîta cit 
știm și cît învățăm să ne 
apropiem prin cuvint și 
prin sentimente de rostu
rile adinei ale existenței 
și de orizonturile speran
ței poporului nostru care 
nu și-a căutat niciodată 
în afara hotarelor casei 

sale dreptul la fericire și 
la împlinire de sine.

Nu poate fi pentru noi 
alt. fel de a fi tineri, alt 
fel de a ne trăi tinerețea, 
decît în acest spațiu de 
suflet, în această întoar-

Izvorul inspirației îl vom afla 
mereu în viața și munca 

poporului
Ne-am adresat în con

tinuare Paulei Kâttinger, 
absolventă a Facultății de 
desen din Timișoara, 
membră a Cenaclului ti
neretului al filialei Uni
unii artiștilor plastici, care 
are numeroase lucrări de 
grafică, pictură :

— Aveți — i-am spus — 
după 8 ani de la termi
narea facultății, o expe

riență de creator care în
cepe să-și spună cuvintul.

— Da ! — ne-a răspuns. 
Si acest lucru se dato- 
rește condițiilor deosebite 
create tinerilor artiști în 
orașul nostru. Timișoara. 
„Cenaclul tineretului", a 
cărei membră sint. este 
un adevărat laborator în 
care noi, tinerii, avem un 

cere și identificare conti
nuă cu izvoarele dragos
tei de țară.

...Vă chem, dragi prie
teni tineri. Iată cuvinte 
ce luminează încrederea 
și dragostea într-o gene
rație a prezentului și vii
torului țării. Iată cuvinte 
prin care bărbatul ce con
duce destinele României, 
inimă din inima comunis
tă a patriei, vorbește ti
nereții noastre." 

permanent schimb de opi
nii, ne judecăm creația, 
și, firește, in acest fel, ne 
perfecționăm experiența. 
Cenaclul, este o perma
nentă școală — și pen
tru cei aflați la primele 
încercări și pentru cei 
care aspiră Îndreptățit 
spre marea artă.

— Cum vă călăuziți 
pașii către drumul spre 
marea artă ?

— în lucrările mele — 
fie de grafică, fie de artă 
plastică — am pornit și 
pornesc Întotdeauna de la 
.datele vieții care, in ca
zul orașului Timișoara, 
însemna munca tumul
tuoasă a zecilor de mii de 
constructori și muncitori, 
de lucrători ai ogoarelor, 
a tuturor creatorilor de 
bunuri materiale — ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități, 
uniți în muncă și in cuget 
de patria comună. în lu
crările mele încerc să ex
prim, prin mijloacele ar
tei, eforturile șl satisfac
țiile acestor oameni. Dacă 
în flecare din cele aproape 
20 de expoziții colective 
sau individuale la care 
am participat am reușit 
să aduc o „părticică" din 
viața și munca semenilor 
mei, înseamnă că am răs
puns și eu, cu modestele 
mele posibilități. îndem
nului secretarului general 
al partidului de a căuta 
izvorul inspirației „în 
viața și munca poporului".

Vom face din învățătură 
un titlu de onoare al tinereții

— Cum am înțeles eu în
demnurile secretarului ge
neral al partidului? Așa 
cum le-au ințeles milioa
nele de tineri ai țării — a 
răspuns la intrebarea noas
tră elevul George Po
pescu, din clasa a XlI-a 
a Liceului minier din Ro- 
vinari, secretar adjunct al 
biroului organizației U.T.C. 
pe clasă, care, in 1981, a 
obținut cel mai bun punc
taj la proba practică — 
electrotehnică — din cadrul 
concursului pe meserii or
ganizat de Ministerul E- 
ducației și învățămîntu- 
lui. M-am hotărit să 
mă pregătesc pentru a 
lucra intr-un domeniu in 
care este mare nevoie de 
tineri. în minerit Model 
mi-a fost chiar tatăl meu, 
care lucrează ca electrician 
la sectorul benzi magistra
le din cadrul întreprinderii 
miniere Rovinari. Mă pre
gătesc în specialitatea auto
matizări și doresc să mă 
perfecționez ca, după o tre
cere prin „școala produc
ției", să urmez institutul 
de profil din Petroșani. Nu 
este o opțiune singulară. 
Așa gîndesc mulți din cole
gii mei de clasă. Deși 
funcționează doar de cițiva 
ani, liceul nostru a pregătit 
peste 1 000 de muncitori 
pentru minele și carierele 
gorjene. Noi, cei aflați 
acum pe băncile școlii, a- 
vem condiții să ne pregă
tim mai bine. Și, sint con
vins, atunci cînd vom intra

învăț nu doar pentru a ști 
să mînuiesc mașini, ci și să le 

făuresc
— Concepția revoluționa

ră, profund științifică a 
partidului, a secretarului, 
său general privind locul 
și rolul școlii românești 
— ne-a spus Mihai Ga- 
vrilaș, student la Fa

în producție, vom putea să 
mînuim mai bine utilajele, 
să asigurăm un randament 
crescut extracției de căr
bune.

— Deci, colegii tăi nu se 
sfiesc să Îmbrățișeze o me
serie grea ?

— Nu. A fi, azi muncitor 
la Rovinari este nu numai 
o cinste, un răspuns la în

demnul adresat tinerilor de 
secretarul general al parti
dului de a fi permanent 
acolo unde-i mai greu, 
unde țara are nevoie de ei, 
ci șl o aspirație. Pentru că 
mlnerului-mecanizator i se 
cere să aibă o pregătire cel 
puțin egală cu a unui teh
nician. Acesta este și mo
tivul pentru care m-am 
decis să îmbrățișez meseria 
de electrician miner.

cultatea de mecanică, 
a Institutului politehnic 
Iași — asigură valorifica
rea plenară a potențialului 
creator al studențimii, for
marea unor specialiști cu 
un înalt grad de pregătire. 

Anchetă realizată de Ioan ERHAN, Constantin 
PRIESCU și Constantin VARVARA, cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"
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m măsură să se integreze 
rapid și cu eficiență la vii
toarele locuri de muncă, 
iată de ce doresc, impreună 
cu întreaga studențime 
românească; să exprim 
conducerii partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai vii mulțumiri 
izvorîte din adincui inimi
lor noastre, pentru preocu
parea statornică in vederea 
formării comuniste ă tine
rei generații, pentru pregă
tirea noastră temeinică 
profesională și politică, 
pentru ' minunatele condiții 
de muncă și de viață.

Ca viitor inginer meca
nic, preocuparea mea per
manentă este de a mă pre
găti cit mai bine pentru ca, 
odață plecat de pe băncile 
facultății, să pot mînui și 
făuri mașini necesare asi
gurării .1 progresului țării.. 
Dar, ca studenți comuniști, 
avem datoria nu numai să 
descifrăm secretele științei 
și tehnicii, ci să ne însușim 
temeinic concepția despre 
lume și viață a clasei mun
citoare, prețuirea glorioase" 
lor ei tradiții de luptă, for- 
mindu-ne astfel ca intelec
tuali comuniști, temeinic 
și multilateral pregătiți. 
Pentru aceasta, în vechiul 
centru universitar al Mol
dovei, ca și in celelalte 
centre universitare de tra
diție sau create in anii so
cialismului, au fost con
struite săli de cursuri spa
țioase, laboratoare dotate 
cu aparatură modernă, hale 
de producție, cămine și 
cantine, tot ceea ce este 
necesar asigurării unui în- 
vățămint de calitate.

însuflețiți de adincă dra
goste față de ponorul ai 
cărui fii sintem. ne stră
duim șl sintem hotărîțl să 

■ învățăm și să muncim fără 
preget, să fim . prezenți 
acolo unde patria are ne
voie de noi, să punem fără 
șovăire umărul acolo unde 
este mai greu, să facem 
totul pentru a fi la înălți
mea atenției partidului și 
statului nostru față de 
tînăra generație.

(Urmare din pag. a H-a)
de a fi inserts, încă în 1965. pe 
agenda Adunării Generale a O.N.U., 
pentru intiia oară de la înființarea 
acestei organizații, un punct privind 
educația umanistă a tineretului. De 
atunci, la toate cele peste 30 de 
rezoluții privind tineretul, adoptate 
la O.N.U. sau sub egida altor insti
tuții internaționale. România a figu
rat permanent ca autor sau coautor 
al acestor documente. Ultima dintre 
aceste rezoluții privind proclamarea 
Anului Internațional al Tineretului, 
adoptată prin consens de Adunarea 
Generală a O.N.U.. a dat. prin între
gul său conținut, o elocventă expre
sie concepției țării noastre in ce 
privește căile concrete de promovare, 
dezvoltare și diversificare a coope
rării internaționale a tineretului.

Printr-o fericită coincidentă, adop
tarea la O.N.U. a rezoluției privind 
Anul Internațional al Tineretului a 
coincis în timp cu grandiosul marș 
al celor peste 70 000 reprezentanți 
tineri ai tuturor județelor tării, des
fășurat in Capitală sub deviza „Ti
neretul României dorește pacea 1“ A 
rezultat cu claritate și in acest fel 
că inițiativele României la O.N.U.. 
activitatea internațională a U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au girul întregului tineret 
din patria noastră, se bazează pe 
forța sa unită, indestructibilă. Aceste 
acțiuni, ca și nenumărate altele, 
larga lor recunoaștere pe plan in
ternațional. constituie tot atltea 
mărturii ale faptului incontestabil 
că. animat de un profund patriotism, 
tineretul României socialiste nutrește 
sentimente de solidaritate militantă 
cu forțele progresiste și democratice 
ale tineretului din lumea Întreagă, 
fără deosebire de convingeri politice, 
filozofice sau religioase, ridieîndu-și 
glasul și acționind neabătut, alături 
de întregul nostru popor, de toate 
componentele înaintate ale lumii 
contemporane, pentru’, pace, dezar

mare, securitate, pentru cooperare 
și dezvoltare.

Este propriu tinerilor de pretutin
deni să fie preocupați și să participe 
activ la modelarea viitorului uma
nității. Azi. mai mult ca orieînd. 
intr-un moment în care pacea a 
devenit cerința esențială a contem
poraneității, cînd în numele ei se 
ridică tot mai hotărit glasul popoa
relor, dînd o replică fermă celor ce 
refuză gindirea responsabilă față de 
destinele omenirii, se pot exprima 
sentimente de legitimă satisfacție 
pentru faptul că tineretul- României 
socialiste se afirmă ca un veritabil 
detașament, angajat și responsabil, 
al luptei pentru o lume fără arme și 
fără războaie. Orice tînăr din Româ
nia își exprimă cu tărie dorința de 
a trăi și munci in mod pașnic, intr-o 
țară liberă, independentă și suverană, 
dorința ca tineretul lumii să se 
bucure din plin de cuceririle multi
milenare ale civilizației umane, să 
aibă acces . real la invățămint. la 
știință și cultură, să poată munci 
demn, potrivit pregătirii și aspirațiilor 
sale, să participe la conducerea vie
ții social-politice. Totodată, genera
țiile tinere ale patriei noastre sînt 
gata să-și facă datoria — așa cum 
și-au făcut-o toate generațiile de 
pină acum — pentru a contribui la 
îmbogățirea necontenită a patrimo
niului civilizației umanității.

Prin răspunsul la o întrebare apa
rent simplă s-ar putea rezuma gin- 
durile ce pot fi rostite la sfirșitul 
arcului peste timp al istoriei de 60 
de ani a Uniunii Tineretului Comu
nist. Și iată intrebarea în cauză t 
„Ce înseamnă a fi tînăr in România 
socialistă ?" Răspunsul trebuie să 
pornească și nu poate fi desprins de 
faptul că tineretul are asigurate, în 
societatea noastră, prin grija și efor
turile partidului, ale clasei munci
toare și întregului popor, condiții 
optime de muncă, de viață, de pre
gătire multilaterală, de. afirmare so

cială. Și nu poate fi desprins de ta
bloul amplu al prezenței milioanelor 
de tineri în toate locurile și momen- 
tele în care se hotărăsc progresul și 
fericirea patriei. Imaginea generației 
tinere este dominată de elanuri crea
toare, de entuziasm propriu vîrstei, 
de înaltă pregătire, de spirit de ini
țiativă, trăsături ce se regăsesc cu 
pregnanță in rezultatele dobîndite in 
procesul de producție, în activitatea 
științifică, in învățămint, în propria 
activitate a organizațiilor de tineret. 
Decurgînd din trăsăturile specifice 
poporului nostru, ridicate pe ' planuri 
noi in anii socialismului, tineretului 
îi sint proprii robustețea spirituală, 
optimismul, încrederea in viață, în 
valorile morale înaintate, in forța 
unită și capacitatea creatoare a na
țiunii noastre.

în acest moment sărbătoresc, cînd 
rememorăm evenimentele ce au mar
cat, in istoria României, drumul de 
șase decenii al U.T.C., cînd aniver
săm un sfert de veac de la înființa
rea U.A.S.C.R., tineretul, născut, 
crescut și educat in anii socialismu
lui, se definește ca demn continua
tor ai operei înaintașilor, dar și ca 
promotor pasionat și consecvent al 
noului in drumul ascendent al pa
triei noastre spre comunism. Cores
punzător acestui statut social al ti
neretului, organizațiilor sale revolu
ționare le revin ca prime răspunderi 
desfășurarea unei intense munci de 
educație comunistă in rindul tuturor 
tinerilor, asigurarea unității de ac
țiune a tinerei generații, a creșterii 
contribuției tuturor tinerilor, fără 
deosebire de ' naționalitate, la înfăp
tuirea exemplară a politicii interne 
și externe a partidului, a statului 
nostru. Pentru tineret, generație care 
se identifică in mod fundamental cu 
viitorul, nu există responsabilitate 
mai mare decit aceea de a se pre
găti pentru „schimbul de miine" in- 
tegrtndu-se, azi, cu tot ce are mai 
bun, in „schimbul lntii" al muncii.

TÎNĂRA GENERAȚIE
Participantă activă la viața 
politică, la conducerea țării
• Potrivit legii, in România exercitarea 

dreptului la vot începe la virsta de 18 am.
• La ultimul scrutin electăral, 7 cddre 

U.T.C. au fost alese deputați in Marea Adu
nare Naționala - organul suprem al puterii 
de stat ; alți 1 284 de tineri au fost aleși 
deputați ai consiliilor populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale.

• 6 776 de tineri fac parte din condu
cerea organizațiilor de partid, 3 294 din' con
ducerea organizațiilor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, alți aproape 4 Q00. din 
conducerea celorlalte organizații de masă și 
obștești.

• In toate organele de conducere co
lectivă din întreprinderi, instituții, unități ar 
gricole, școli și facultăți șint reprezentate și 
organizațiile de tineret ; in unitățile econo
mice. secretarii organizațiilor U.T.C. îndepli
nesc funcția de vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii ; reprezentanți ci organi
zațiilor U.T.C. fac parte din echipele de con
trol al oamenilor muncii,

• Primul secretar al C.C. al U.T.C. este 
membru al guvernului în calitatea de minis
tru pentru problemele tineretului.

Factor hotărîtor în făurirea so
cietății socialiste multilateral 

dezvoltate
• Tinerii reprezintă azi mai mult de două

cincimi din totalul forței de muncă activă a 
țării. ■ i

• Anul trecut au ființat 9 șantiere na
ționale, 36 șantiere județene și 225 șantie
re locale ale tineretului, executindu-se lu
crări in valoare de peste ,2,2 miliarde de 
lei. In acest an vor ființa 11 șantiere na
ționale, 38 șantiere județene și 217 șantiere 
locale ale tineretului.

• In anul 1981, prin acțiunile de muncă 
patriotică tinerii au realizat lucrări în valoare 
de 11,5 miliarde lei, iar in acest an vor reali
za lucrări in valoare de peste 13 miliarde lei.

• Peste 488 000 de tineri cu luat parte 
anul trecut la activități de creație tehnico-. 
științifică ; numai Ic concursul de creație teh- 
nico-științifică pentru tineret au participat 
aproape 242 000 tineri, core au prezentat 
21 600 de lucrări, dintre care 16 000 au apli
cabilitate practică.

Condiții pentru împlinirea 
aspirațiilor

• Constituția țării, asigură tuturor cetă
țenilor, fără deosebire, dreptul fundamental 
la muncă ; dezvoltarea multilaterală o țării 
a creat efectiv condițiile pentru afirmarea 
plenară a aptitudinilor și înzestrării fiecă
rui tinăr,

• Dreptul la învățătură este asigurat tu
turor tinerilor țârii ; astăzi populația școlară 
se cifrează la .5,6 milioane, reprezentînd 25 
la sută din populația țării, ceea ce înseam

nă că fiecare ol potruleo cetățean al țării 
învață ; tinerii de altă naționalitate au posi
bilitatea șă învețe in limba maternă.

• Baza materială a invățămintului se am
plifică de la un an la altul. Numai anul tre
cut ou fost construite 1 849 noi săli de da- 
să, ou fost date in folosință 11 885 locuri 
în internate, 6 481 locuri de muncă în a- 
telierele școlare, 64 săli de gimnastică, pre
cum și noi, ateliere, laboratoare și alte spa
ții de învățămint cu o suprafață de 18194 
mp pentru invățămintul superior. Totodată au 
fost dote in folosință 7 558 noi locuri in 
cămine studențești Sute de. mii de elevi și 
studenți primesc burse din partea statului, 
locuiesc in internate și cămine, iau masa la 
cantine.

• O preocupare deosebită, mal ales in 
ultimul deceniu, a constituit-o construirea că
minelor muncitorești. Astăzi numărul lor o 
ajuns la 2 104, cu 575 071 locuri ; numai anul 
trecut au fost construite cămine de nefa- 
miliști totalizind 15 208 locuri, iar în acest 
an vor fi amenajate In cămine noi alte 27145 
locuri.

• Pentru calificarea și creșterea pregă
tirii profesionale a tineretului muncitoresc au 
avut loc anul trecut cursuri de calificare de 
scurtă durată, la care au fost cuprinși peste 
215 000 de tineri, concursuri profesionale și 
olimpiade pe meserii, la care au luat parte 
peste 1,1 milioane tineri ; aproape 80 000 de 
tineri ou urmat cursurile politehnicilor mun
citorești. 245 000 de tineri ce lucrează in 
agricultură au participat in aceeași perioadă 
la cursuri profesionale.
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Lucrare de Adina Paula Moscu

TINEREȚEA REVOLUȚIONARA A TOVARĂȘULUI NICOUAE CEAUȘESCU
-UN MARE

împlinirea a 60 de ani de existen
ță a Uniunii Tineretului Comunist 
prilejuiește evocarea devotamentu
lui său neabătyț pențjru p»yșa 
partidului comunist, »' abnegației, 
Spiritului de sacrificiu, dăț-uTrii șj 
dirzeniei revoluționare probate 
mereu de membrii săi. Aceste înal
te virtuți și-au aflat o strălucită 
întruchipare în tinerețe# rey.oly- 
ționara a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui viață și; luptă 
eroică s-au contopit, în cursul unte 
îndelungate perioade, cu însăși is
toria organizației comuniste de ti
neret.

Intrat încă la o v.irș.t^ t.îpș.ră jp 
rindurile mișcării muncitorești din 
țara noastră, toyarășul Nicoia,e 
Ceaușescu s-a remarcat de la în
ceput prin simț organizatoric și 
elan neobosit, prin extraordinară 
tărie de caracter, prin clarviziune 
politică și spirit de sacrificiu, în
sușirile sale răsirîngîndu-se pozitiv 
asupra activității de ansamblu a 
Uniunii Tinerelului Comunist, ă 
Comitetului Național Antifascist și 
a altor organizații jn care a 
șcțivat.

Urmărindu-i în permanență acti
vitatea, amenințîndu-1, autoritățile 
represive — neliniștite de popu
laritatea pe care o avea în mișca
rea revoluționară, tocmai datorită 
calităților sale de excepție — l-au 
arestat, începînd din 1933, în repe
tate rîgduri, l-au anchetat, i-âu 
stabilit .domiciliu forțat, încercînd 
sări izoleze, să-l împiedice să-și 
desfășoare activitatea militantă. 
Zadamite s-au dovedit însă toate 
aceste încercări, intrucît tânărul re
voluționar s-a dovedit gata în orice 
clipă să ofere — cu demnitate și 
neinfrjcare — intreaga energie, 
spiritul de dăruire, pasiunea și te
nacitatea militantă cauzei în sluj
ba căreia se angajase.

Privind din perspectiva istoriei,

ȘI STRĂLUCIT EXEMPLU PENTRU TOȚI TINERII PATRIEI
se poate afirma că sursa roman
tismului revoluționar, a energici 
fără egal, patriotismului ardent, în- 
JpJpp.cjunii politjcp, capacității de 
analiza și disgerpaminC ale tova
rășului Nicylae Ceaușescu șe află 
in marea sa dragoste față de popor, 
în identificarea sa cu marile as
pirații ale țării, în ura pe care a pur
tat-o mereu nedreptății, călcării 
demnității omului.

Cy .un astfel de curaj, cu bărbă
ție și demnitate d,e 
revoluționar și-a 
.înfruntat, de pildă; 
tovarășul Nicolae 
Ceaușhscu anche
tatorii în vara a- 
nului 1936. in fața 
Consiliului de rijz- 
boj al (Corpului V 
Armată, cu ocazi» 
procesului politic 
anticomunist în
scenai; la Brașov. 
Plină de admirație 
fața de minunaf.ul 
exemplu de con
duită și atjtudjne 
comunistă pe care le avusese la 
proces militantul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu, opinia publică 
s-a manifestat activ în favoarea 
lui. Presa timpului păstrează ast
fel o sumedenie de mărturii. Atunci 
scria ziarul „Arena" : „Fiu de ță
ran, ieșit din popor, acest tinăr, 
intrat în viață Ia o vîrstă fragedă, 
începe șă știe că trebuie să vreie. 
Și jși revendică ale lui vrefi“.

Docuipenfele timpului ne-ap păs
trat caracterizarea pe care o 'fă- 
.ceau atunci tovarășului Nicolae 
Ceaușescu anchetatorii săi — „mem
bru activ și bun propagandist co
munist și antifascist, cunoscut de 
mult timp ca atare de către orga
nele Siguranței și ale Justiției" • 
Era cel mai veridic certificat de 
maturitate și abnegație revoluțio

nară c,e sg putea atribui unui acti
vist comunist și nu de oricine, ci 
tocmai de acele forțe care se stră- 
dujșnră Si »e străduiau. te continuare, să înăbușe jdeea revoluțio
nară în țara noastră, să rediicâ la 
tăcere mișcarea comunistă, pe com
batanții ei neinfricați.

Cu o astfel de carte de vizită a 
pășit, în acel an 1936, pe porțile 
Doftanei neînfricatul luptător co
munist. Au urmat zile grele* * pînă 

la începutul unei etape istorice de 
mari prefaceri, cînd a adresat nu 
înflăcărare tineretului acest me
morabil’ îndemn : „Prin munca 
noastră să refacem țara. Prin mun
ca noastră să contribuim la clă
direa unei Românii îmbelșugate și 
frumoase, cum n-a fost niciodată 
pînă acum".

Desigur, în fiecare etapă partidul 
a trasat în fața tineretului, a Or
ganizației sale revoluționare obiec
tive specifice. In anii grei ai ile
galității, uteciștii au luptat pentru 
libertate și demnitate ; ei s-au ri
dicat împotriva exploatării, a fas
cismului, a inegalităților sociale. 
După 23 August 1944, in acei ani de 
puternic ayînt revoluționar, au fost 
mereu prezenți gcolo unde încleș
tarea era mai aprigă : în uzine, în 
-tocul bătăliilor pentru redresare 
economică, pentru înlăturarea dis
trugerilor provocate de război, îm
potriva sabotajului claselor exploa
tatoare ; la ș»te> iu acțiunile de 
înfăptuire a reformei agrare ; ,pe 
străzi, in coloanele demonstranți
lor care cereau democratizarea a- 
paratului de stat și trecerea puterii 
politice în mîinile poporului ; pe 
front, ca voluntari in marea epo
pee a participării României la vic
toria definitivă împotriva forțelor 
hitleriște ; și tot ca voluntari, pe 
șantierele naționale ale .tinerelului. 
Par niciodată, .în nici o împrejura
re, răspunderea tinerilor de a 
munci pentru progresul țării nu a
lipsit dintre obiectivele de prim 
ordin ale Uniunii Tineretului Co
munist.

Șub conducere» partidului, orga
nizația revoluționară de tineret 
și-a sporit an de an preocupările 
pentru clarificarea ideologică a 
unor mase tot mai largi de* tineri, 
pentru conștientizarea Tor in legă
tură cu rolul și locul ce le revin in 
făurirea istoriei. Semnificativ este, 
in acest sens, faptul că in zorii re
voluției și construcției socialiste 
cea mai mare parte a tineretului 
era pregătită din punct de vedere 
politic pentru a înțelege șenșul 
evenimentelor ce aveau loc în țarg. 
Și era pregătită din punct de ve
dere moral să muncească, să in-

ț E „Ceaușescu ** tinerii" simbolul
j Acestei demnități de-a exista, j 

Uniți sub tricolor, ca sub lumina |
j Care păstrează viața toată-n ea. j

în decembrie 1938, cînd a fost eli
berat. Cei care l-au cunoscut ă- 
iunci, la școala aspră a Doftanei, 
iși amintesc și azi, cu admirație, 
felul în care-și exprima credința 
nestrămutată în triumful cauzei 
partidului comunist, convingerea că 
nici un sacrificiu nu putea fi prea 
mare pentru atingerea acestui țel.

Ansamblul calităților sale re
marcabile — politice și organizato
rice — au putut fj gpoi puse În va
loare în cursul unor acțiuni de fac
tură deosebită, precum organizarea 
marii demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice de Ia 1 Mai 1939 sau 
cu prilejul complexului proces de 
reorganizare a mișcării revoluțio
nare .de tineret căreia — din însăr
cinare» partidului comunist — i-a 

*

și devenit .strălucit conducător în 
același an 1939.

Autoritățile represive erau însă 
tot timpul pe urmele sale ; repe
tatele arestări, anchetări aveau să 
ponducă la noi întemnițări, mai in- 
tîi Ia Jilava, apoi la Caransebeș, in 
cele din urmă la Tîrgu Jiu. în me
moria tuturdr celor cu care a ac
tivat in acei ani s-a întipărit ima
ginea omului adine pătruns de res
ponsabilitatea misiunii asumate, de 

fierbinte patriot 
tism.

Matur și călit la 
școala aspră a 
luptei revoluționa
re a partidului co
munist, luptăto
rul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu 
pășea dincolo de 
porțfle ghimpate 
ale lagărului de la 
Tg. Jiu în zi,U9 de 
4 august 1944. Du
ce» cu sine o nouă 
misiune politică de 
mare răspundere 

încredințată de partidul comunist: 
sarcina mobilizării și organizării ti
neretului revoluționar in .vederea 
încadrării sale efective în planuri
le de înfăptuire a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și anțiimperialistă, a pregăti-’ 
rii tineretului român pentru a lua 
parțe. cu arma în mină, la epopeea, 
eliberării patrie) și a altpr popoa7 
re de șub tirania nazistă. Această 
misiune» fost jn cele mai bune con
diții înfăptuită, marea biruință din 
August 1944 găsind tineretul la 
post. Acționind cu inepuizabil elan 
și pasiune revoluționară, cu un pu
ternic simț al realității și dezvoltat 
spirit organizatoric, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut, în pe
rioada următoare, o contribuție re
marcabilă la organizarea și mobili

zarea tineretului pentru Înfăptui
rea obiectivelor luptei revoluțio
nare.

înaltele responsabilități cu care a 
fost învestit în conducerea parti
dului și statului odată cu istoricul 
Congres al IX-lea al partidului au 
pus in deplină valoare marile sale 
calități de conducător politic. Le
gătura strinsă cu poporul și reali
tățile țării, capacitatea remarcabi
lă de dezvoltare creatoare a socia- 
lrspiubii științific, dinamismul și 
spiritul novator, principialitatea re
voluționară, devotamentul nețăr
murit fața de patrie și popor, in
ternaționalismul consecvent tec 
ca numele tovarășului Nicolae 
Leaușesc» să fie indisolubil legat 
de toate marile transformări pe
trecute jp anii aceștia in societatea 
româneasca.

Totodată, activitatea prodigioasă 
a secretarului general al partidului 
nostru, președintele României so
cialiste, se dovedește un puternic 
factor de accelerare a mersului 
înainte al patriei. Iată temeiurile 
fundamentale ale stimei, ale pre
țuirii cu cșre întregul nostru po
por il înconjoară șî îl urmează — 
în gind și in faptă — pe strălucitul 
nostru conducător.

Avînd mereu în .față portretul 
revoluționar al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. exemplul luminos de 
viață- și luptă pe care l-a oferit din 
fragedă tinerețe — tinerii de azi și 
,de miine, înțelegîndu-și bine ros
turile. vor ști să urmeze cu cinste 
acest îndreptar de conduită, menit 
a-i ajuta să devină oameni înain
tați, neșovăitori în față oricăror 
piedici și greutăți, capabili de a se 
dărui trup și suflet slujirii cauzei 
socialismului. înălțării in slavă a 
patriei, pentru totdeauna liberă, 
independentă, socialistă.
Prof. only. dr. Gh. I. ION1ȚA

MANIFESTĂRI OMAGIALE
Cu prilejul aniversării a 60 de 

ani de Ia crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și a 25 de ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, joi dimineața a avut lqc so
lemnitatea depunerii unor coroane 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, pre
cum și la Monumentul eroilor pa
triei.

Au fost depuse coroane de flori ■ 
din partea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Comitetului municipal București al 
U.T.C., Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar București.

Totodată, au fost depuse coroa
ne de flori din partea organiza
țiilor U.T.C. din mari întreprinderi 
și instituții bucureștene.

La rînduT lor, grupuri de pio
nieri au depuș, la cele două mo
numente, jerbe de flori.

★
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la crearea U.T.C., Administra
ția poștelor a pus in circulație pri
mul dintr-o serie de șase timbre 
dedicate acestui important eveni
ment din viața organizației revolu
ționare a tineretului din țara noas
tră. Celelalte cinci valori ale emi
siunii vor fi puse în circulație 
pînă la data de 2 mai — Ziua ti
neretului.

ir
Un mare număr de tineri din 

orașele Aiud. Blaj, Sebeș, Cugir, 
Ocna Mureș și dip diverse așezări 
rurale au participat la expuneri și 
simpozioane, desfășurate sub gene
ricul „Tinerețea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu". 
Comitetul orășenesc Cimneni al 
U.T.C. a organizat o consfătuire cu 
tema „Educație, energie, economie. 
Inițiative ale organizațiilor U.Ț,C.“, 
la .care au luat parte membrii co
misiilor pentru creația tehnico- 
științifică din localitățile Tării Mo
ților, iar sesiunea de comunicări 
și referate cu tema „Munții Apu
seni — leagăn al unor vechi tradi
ții de lUDtă“ a fost organizată la 
Liceul „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Abrud.

La Combinatul de fibre sin
tetice de Ia Săvinești s-a des
fășurat simpozionul „învățăm, mun
cim și trăim in chip comunist, 
după exemplul eroic al luptătoru
lui neînfricat pentru triumful idea
lurilor comuniste, tovarășul Nicolae

Ceaușescu", iar la întreprinderea 
mecanică din Roman tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni au luat 
parte la expunerea „Tinerețea re
voluționară a secretarului general 
al partidului, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu".

La Casa de cultură a studenților 
din Galați ș-au desfășurat simpo
zioane cu tema : „O exemplară 
energie, o inepuizabilă tinerețe a

spiritului revoluționar al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", iar la Casa 
de cultură a .studenților s-a deschis 
o expoziție de pictură, grafică și 
fotografie.

La CimpUlung Muscel și Curtea 
de Argeș au avut loc, joi, fazele 
orășenești ale concursului cu tema 
„File de luptă și muncă ay.întat.ă 
pentru triumful idealurilor comu
niste". Tinerii de 1» Combinatul

APRINSĂ STEA ÎN
Cum intră soarele-n amiază 
Jn albul florilor de măr 
Așa-i prin vreme tinerețea 
Aprinsă stea în tricolor,

Ne știm în timp care se-așază 
In vatra aurind in miini
Și p-am simțit ce e durerea 
în așteptarea unei piini.

Noi ne zidim această casă 
De tinerețe și lumină 
Cu păstrătorul de iubiri 
Și ziditor de zi senijiă.

*

***

Cu arhitectul care pune 
Cințtirea graiului străbun 
In fapte noi și-n vis anume 
la temelii care rămîn.

El e cîrmaciul ce unește 
Destinul sevelor șl-j simți * 
In inimă pulsînd de-odatâ 
Cu fiii toți și cu părinți.

Am învățat ce-i adevărul 
Avîrțdu-I veșnic lingă noi 
Cuprins mereu de grija păcii 
Cum naște patria eroi. 

de prelucrare a lemnului șl Com
binatul de articole ' tehnice din 
cauciuc de la Pitești au luat parțe 
la simpozionul intitulat „Tinerețea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Contribuția creatoare a 
secretarului general al partidului 

. la dezvoltarea teoriei materialist- ' 
dialectice despre lume și viață".

(Agerpres)

Desen de Gh. CALĂRAȘU

E glasul nostru-n idealuri, 
Iri evul nou ce se-ntrupează 
Spre comunismul - timp de aur 
Cum intru soarele-n amiază.

Pavel PEREȘ

Uniunea
(Urmare din pag. I)

Tineretului
vețe, să participe efectiy la opera 
de edificare a noii societăți. Ală
turi de comuniști, de întregul po
por, ,uteciștii au înscris pagini de 
adevărat eroism în marile bătălii 
pentru industrializa re» tării, pen- 
iru transformarea socialistă a agri
culturii, pentru dezvoltarea * învă- 
țămintului, științei și culturii, pen
tru făurirea unei vieți noi‘intr-un 
cadru economic și ’ social-politic 
nou.

Ce li se cere, în prezent, uteciș- 
tilor ? La ce criterii trebuie să se 
raporteze ei în această etapă isto
rică, al cărei conținut este deter
minai de trecerea la o nouă cali
tate a muncii și a vieții ? Să ne 
amintim că încă la Congresul al 
IX-lea, cînd șe prefigurau mărite 
deschideri ale ascensiunii Româ
niei pe înalte trepte de progres și 
civilizație socialistă, secretarul ge
neral al partidului a subliniat cu 
limpezime și fermitate locul și ro
lul tineretului în procesul trans- 
formăriiar revoluțîor.ure ce aveau 
să urmeze. Dealtfel, noul profil al 
uteciștului s-a .format și s-a afir
mat .pe o treaptă calitativă superi
oară -in istoria trăită a acestor ani 
tumultuoși de după 1065. Și s-a 
identificat pe deplin eu un mod re
voluționar de viață, de gîndire și 
d? acțiune- Un mod integral activ, 
integral angajam, integral legat de 
cele mai înalte idealuri și aspirații 
ale poporului.

Noul profil al uteciștului se iden
tifică pe deplin cu o personalitate 
complexă, cu un ansamblu armo
nios de valori. Ifteciștului nu i se 
cere, azj, doar să muncească pen
tru a deveni un bun .specialist. .Șau 
să dobândească O inaltă pregătire 
politică. Șau să manifeste preocu
pări pentru lărgirea orizontului 
științific și cultural. Șau sjj fie .un 
modei de comportare morală, de 
principialitate, de autoexigență și 
responsabilitate. Lui i șe cere șă 
întrunească toate aceste cșjităii, să 
realizeze unitatea organică între 
cunoștințe, idei, comportament ș.i 
acțiune. I se cere șă fie țin revo
luționar in pas cu spiritul timpu
lui îp cțire trăim și al șocietății pe 
care p făurim.

Dțn această .perspectivă se con
turează cu pregnanță rolul hotă-

Comunist
rîtpr al muncii în procesul educa
țional în general, in formarea con
vingerilor comuniste in special. A 
fi uțecișt, azi, înseamnă, intii și 
întâi, a munci, a crea, a contribui 
la sporirea avuției naționale, Ia 
progresul patriei.

Azi, uteciștii ! Sînt peste 3,2 mi
lioane. Un puternic detașament de 
acțiune revoluționară în marele 
front’al generației tinere.

Azi, uteciștii ! Un puternic de
tașament în marele front ăl' mun
cii. Acțiunile organizatorice și po
litico-educative ale Uniunii Tine
retului Comunist și- ale U.A.Ș.C.R. 
șe înscriu intr-un proces complex, 
în care se realizează modelarea ra
țiunii și sensibilității tinerilor po
trivit unei înalte- scări de valori. 
Modelul uteciștului este definit in 
raport cu trăsăturile cele mai îna
intate ale omului nou; spirit revo
luționar, patriotism, canștimță po
litică și morală, cinste, demnitate 
și omenie. Acest model evocă fi
resc personalitatea, intreaga activi
tate a secretarului general al 
partidului, care se identifică in cel 
mai înalt grad cu valorile modului 
de existență comunistă, revoiuțio- 
nară, devenind simbol și exemplu 
pentru uteciști.

Uțeciștul, așa cum este definit 
în ■ opera tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, așa cum il prefigurea
ză viața și activitatea sa, este cu 
adevărat un om noy, un om care 
privește cutezător către ziua de 
miine, carp acționează animat de p 
puternică pasiune revoluționară, 
din dragoste nemărginită față de 
partid, față de .țară și popor.

Urmind acest luminos exemplu, 
acest însuflețitor îndemn, uteciștii 
de azi, tinerii de azi s-au angajat 
cu întreaga lor ființă în edificarea 
socialismului și comunismului in 
România. Pentru toți munca este 
un factor activ, revoluționar, in 
măsură să prefigureze în modul 
cel mai edificator contribuția lor, 
sub conducerea partidului, împreu
nă cu întregul popor, la făurirea 
unei noi/realități economice și so- 
cial-politice, să adauge noi va
lori fundamentale în patrimoniul 
României socialiste.

Adrian VASILE5CU



SC1NTEIÂ - vineri 19 martie 1982 PAGINA 5

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

(Urmare din pag. I)
portul privind rezultatele recensfimîntului 
animalelor și a apreciat că Situația efective
lor de animale este, in general, bună.

Datele recensămintuiui arată că s-au ob- 
’ ținut sporuri Însemnate in creșterea efecti

velor, reprezentind peste 900 000 capete por- 
clne, aproape 1,5 milioane ovine și peste 11 
milioane păsări. De asemenea, s-au realizat 
creșteri însemnate la iepuri de casă și alte 
animale. In același tinip, a rezultat că la 
bovine efectivele sint mai ntici cu 182 000 
capete, față de anul precedent.

Pe ansamblu, eu excepția bovinelor, efec
tivele de animale asigură condițiile necesare 
atit pentru înfăptuirea programului de au- 
toaprovizionare, cit și penttti creșterea con
tinuă a efectivelor în anii viitori.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
Raport privind unele măsuri pentru realiza
rea programului de întărire a autoconduce- 
rli și autoaprovizionării teritoriale, precum 
și asigurarea aprovizionării in bune condiții 
a populației.

Pe baza rezultatelor recensămintuiui, s-au 
adus unele îmbunătățiri ale prevederilot 
programului de ăutoaprdvizionare, in sensul 
diminuării tăierilor și prelungirii duratei de 
îngrășate a tineretului bovin la peste doi 
ani, urmînd să se ajungă la o greutate de 
cel puțin 400 kg pe cap de animal. Prin a- 
ceste măsuri se asigură o dezvoltare echili
brată a speciei de bovine, urmind ca din 
1985 să se intre intr-un ritm normal de re
producție și tăiere. Cantitățile de carne pla
nificate pentru aprovizionarea populației, 
consumul pe locuitor vor rămine aceleași, 
crescindu-se ponderea cărnii de porc, pasăre 
și iepuri de casă, pentru a suplini diminua
rea cărnii de bovihe.

Apreciind că agricultura noastră dispune 
de efectivele necesare anei bune aprovizio
nări a populației, Comitetul Politic Executiv 
a indicat să se acorde o atenție deosebită 
realizării programului general de dezvolta
re a zootehniei, îmbunătățirii in continuare 
a activității de creștere și reproducție a ani
malelor. în mod deosebit, s-au luat măsuri 
in direcția reținerii și creșterii pină la prima 
fătare a întregului efectiv de vițele, creării 
de sectoare și ferme specializate iii toate 
unitățile agricole crescătoare de bovirte, ast
fel incit — in următorii 4—5 ani — să se 
înlocuiască efectivele de vaci cu material 
biologic capabil să asigure producții cit mai 
mari. Măsuri speciale urmează să se adopte 
în vederea dezvoltării producției de carne 
de iepure de casă prin construirea unor 
mari ferme de stat, prin extinderea crește
rii Ia cooperative — și cu deosebire la cele 
din zonele de deal și de munte — pe lingă 
școli, in gospodăriile anexe ale instituțiilor, 
precum și in gospodăriile populației. 
Aceasta va constitui o importantă sursă de 
aprovizionare â populației și, totodată, de 
aprovizionare a industriei cu piei.

S-a indicât, de asemenea, să se continue 
in ritm susținut acțiunile de modernizare a 
sectoarelor zootehnice și de asigurare, con
form planurilor, a undi puternice baze fura
jere, prin valorificarea superioară a tuturor 
resurselor existente — cu deosebire a pajiș
tilor naturale și a utilizării furajelor gro
siere, conform tradiției și experienței agri
culturii noastre.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
încrederea că muncitorii din întreprinderile 
de stat, țăranii cooperatori, specialiștii, pro
ducătorii individuali, toți lucrătorii dih zoo
tehnie vor acorda cea mai mare atenție 
realizării programelor de creștere a efecti
velor de animale la toate Speciile — con
diție esențială a creșterii veniturilor lor și, 
totodată, a satisfacerii cerințelor ecortomiei 
naționale, a aprovizionării corespunzătoare 
a populației.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul cu privire la realizarea Programu
lui energetic pe cincinalul 1981—1985 și dez
voltarea potențialului energetic al țârii pină 
în 1990, stabilit pe baza hotăririlor Con
gresului al Xll-lea al P.C.R.

în.aeest cadru s-a subliniat că, pornind 
de la orientările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, 
planul eineinal 1981—1985 stabilește sarcini 
pentru creșterea accelerată a extracției de 
cărbune și sporirea cu precădere â puterii 
instalate in centralele ce foloseSe astfel de 
combustibili, precum și in centralele hidro
electrice. In același timp, se prevăd măsuri 
pentru intensificarea ritmului de construc
ție a centralelor nucleare electrice.

în anul 1981, primul an al cincinalului, s-â 
realizat o producție de energie electrică de 
peste 70 miliarde kWh, mai mare cu peste 
2,5 miliarde kWh decît realizările anului 
1980. Cu toate acestea, ținind seama de ce
rințele economiei și implicațiile *crizei  ener
getice pe plan mondial, sint necesare măsuri 
pentru extinderea și perfecționarea sistemu
lui electroenergetic național, devansarea 
realizării de centrale electrice pe cărbuni, 
valorificarea potențialului hidraulic, intro
ducerea în balanța energetică a noilor re
surse de energie și diminuarea folosirii 
hidrocarburilor.

Pentru atingerea unei producții de ener
gie electrică ■-1“-~

ifci . ,

de 82,5 miliarde kWh în 1985

și de 110 miliarde kWh în 1990, se va insta
la, în actualul cincinal, o putere nouă de 
7 920 MW, din care circa 2 500 MW în cen
trale hidroelectrice și 5 420 MW In termo
centrale funcționind pe cărbune, șisturi și 
resurse refolosibile și 9 350 MW îfi perioada 
1986—1990. Toate centralele termoelectrice 
noi se vor realiza ca centrale de termoficâre 
pentru a produce, combinat, energie elec
trică și termică.

In domeniul energeticii nucleare vor fi 
luate măsuri pentru accelerarea lucrărilor de 
construcție și amplificare a puterii instalate 
in centralele nuclearo-electrice. Centrala de 
la Cernavodă va fi dotată cu 5 grupuri do 
eîte 660 MW, în loc de 4 grupuri, cit s-a pre
văzut inițial. In Moldova urmează a se rea
liza o centrală nuclearo-electtică cu 3 gru
puri de cite 1 000 MW, din care un grup va 
fi pus in funcțiune pină in 1990. In Transil
vania se va amplasa cea de-a treia centrală, 
similară cu cea de la Cernavodă, ale cărei 
lucrări de construcții vor începe ce! măi 
tîrziu in 1984, urmind ca 1 său 2 grupuri să 
fie puse in funcțiune pină in 1990.

Contribuția surselor noi și refolosibile de 
energie in balanța de energie primară, in 
perioada 1981—1990 urmează să crească de 
lă 5 500 inii tone combustibil convențional, 
in 1985, lâ 7 000—10 000 mii tone, în 1990.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o 
serie de măsuri pentru Creșterea producției 
de energie electrică pe bâză de cărbune, ast
fel incit cea mai mare parte din producția 
de energie electrică a țării să fie realizată 
prin folosirea acestui combustibil.

In legătură cu aceasta, s-a indicat inten
sificarea cercetării și prospecțiunii geolo
gice și elaborarea de noi tehnologii de ex
tracție a cărbunilor de la mare adincime și 
cu Condiții hidrogeologice grele. în subsolul 
țării sint identificate noi zăcăminte, prin a 
căror valorificare se va obține un grad de 
asigurare cu 
100 de ani.

In vederea 
bune pentru 
și acoperirea 
nomie, este necesar ca in perioada 1982— 
1985 producția de cărbune să crească de la 
44 milioane tone, cit prevede plaiiul în 1982, 
la 87 milioane tone in 1985.

S-a indicat să se depună eforturi pentru 
darea in funcțiune a obiectivelor hidroener
getice, potrivit programului stabilit, și să se 
acorde atenție sporită celor mici, realizate 
cu posibilități locale, pentru a fi date in pro
ducție mal devreme decît a fost prevăzut în 
pian.

Comitetul Politic Executiv a trasat, de 
asemenea, sarcini importante tuturor mi
nisterelor pentru reducerea consumurilor de 
energie, trecindu-se, in toate sectoarele, la 
aplicarea unor măsuri ferme pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
îndeplinirea programului de creștere a ener
giei impune guvernului, tuturor ministere
lor economice și îndeosebi Ministerelor E- 
nergiei Electrice și Minelor să ia cele mai 
hotărite măsuri pentru folosirea întregului 
potențial material în producerea de energie, 
precum și pentru gospodărirea, in modul*cel  
mai rațional, a acestui factor esențial al dez
voltării economice a patriei noastre.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de 
asemenea, uri Raport cu privire la încasă
rile, cheltuielile și venitul net din activita
tea de poștă și telecomunicații.

în urma analizării costurilof din acest 
sector, Comitetul Politic Executiv a adoptat 
un plan de măsuri menit să conducă la re
ducerea cheltuielilor, a consumurilor de ma
terii prime și materiale, de piese de schimb, 
la mai buna organizare a muncii și spori
rea eficienței Întregii activități, la îmbună
tățirea continuă a calității serviciilor către 
populație. Au fost stabilite sarcini pentru 
utilizarea judicioasă a personalului, crește
rea volumului de prestații poștale, telefo
nice și telegrafice, prin sporirea gradului de 
utilizare a capacităților de producție exis
tente.

Au fost aprobate măsuri privind reașeza
rea tarifelor poștale, telefonice și telegrafi
ce, unele din ele rămase nemodificate în ul
timii 30 de ani, asigurîndu-se acoperirea 
cheltuielilor și rentabilizarea activităților in 
acest dorileniu.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, de asemenea, Raportul cu privire 
Ia efectivul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului, Ia 31 decembrie 1981 i 
Raportul cu privire lâ activitatea dCsfășu- 
tălă in anul 1981 de către organele de 
partid, de stat și organizațiile de masă pen
tru infăptuirea politicii de cadre a partidu
lui ; Raportul privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclamații- 
lor și cererilor oamenilor muncii in 1981 ; 
Raportul privind activitatea internațională 
a partidului și statului in 1981 și principa
lele orientări in politica externă in anul 1982 
și a hotărit să le supună dezbaterii plenarei 
C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre vizita de prie
tenie făcută in țara noastră, in perioada 
19—21 februarie, de tovarășul Dușan Dta- 
gosavaț. președintele Prezidiului ComitetU-

cărbune pe o durată de circa

asigurării cantităților de căr- 
producția de energie electrică 
celorlalte consumuri din eco-

dinlai Central al Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a relevat 
portanța convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Dușan Dragosavaț, care 
se înscriu ca un nou și semnificativ moment 
al dialogului tradițional și rodnic româno- 
iugoslâv la nivel înalt, ca o contribuție de 
seamă la dezvoltarea tot mai intensă a rela
țiilor româno-iugoslăve.

A fost subliniat cu satisfacție faptul că 
schimburile de păreri dintre cei doi condu
cători de partid — desfășurate intr-o atmos
feră de caldă prietenie, de înțelegere, stimă 
și respect reciproc ce caracterizează relații
le dintre partidele, țările și popoarele noas
tre — au pus pregnant în evidență dorința 
Comună de a extinde și adinei bunele rapor
turi româno-iugoslave pe plan politic, eco
nomic, tehrtico-științific, cultural și în alte 
domenii de activitate. S-a arătat că dezvol
tarea acestor strinse legături are loc pe te
meiul trainic al principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc și Întrajutorării tovără
șești.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere hotăririi afirmate, in cadrul 
convorbirilor, de secretarul general al P.C.R. 
și președintele Prezidiului C.C. ai U.C.I., de 
a amplifica și mai mult in viitor conlu
crarea dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, aceas
ta fiind de o însemnătate majoră pentru în
tărirea continuă a prieteniei, solidarității și 
colaborării dintre România și Iugoslavia, 
dintre poporul român șj popoarele iugosla
ve. S-a subliniat că promovarea largă a re
lațiilor româno-iugoslave este in folosul și 
spre binele țărilor și popoarelor noastre, al 
edificării noii dfinduiri îh România și Iu
goslavia, în interesul cauzei generate a so
cialismului, păcii, securității și independen
ței naționale, al colaborării și cooperării in
ternaționale.

A fost reliefată, de asemenea, importanța 
schimbului de opinii dintre cei doi conducă
tori de partid asupra unor probleme esen
țiale ale vieții politice pe continentul euro
pean și in întreaga lume, ale mișcării co
muniste și muncitorești, apreciindu-se, de 
ambele părți, că — in actualele condiții in
ternaționale — se impune, mai mult ca ari
cind. ca toate țările, popoarele, forțele re
voluționare, progresiste și democratice. Opi
nia publică, să acționeze pentru oprirea în
cordării, pentru reluarea și continuarea po
liticii de pace, destindere, colaborare și res
pect al independenței naționale, pentru eli
minarea forței și amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, soluționarea pe tale 
politică, prin tratative, a diferendelor dintre 
state, pentru afirmarea dreptului fiecărei 
națiuni de a-și hotărî singură soarta.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
însemnătatea aprecierii — exprimate de am
bele părți — privind necesitatea de a se face 
toiul pentru realizarea securității europene 
și dezvoltarea colaborării pe continentul 
ilostrd.

S-a subliniat, in același timp, că dialogul 
româno-iugoslav la nivel înalt a reafirmat 
voința României și Iugoslaviei de a milita 
iri Continuare pentru dezvoltarea colaborării 
dintre țările balcanice, pentru transformarea 
tlaicaiiilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, 
cooperării și bunei vecinătăți, lipsită de arme 
nucleare.

Totodată, a fost relevată preocuparea ce
lor două partide și țări față de creșterea fără 
precedent a cursei înarmărilor, ele conside
red că problemă fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea acestei curse 
primejdioase, încetarea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in Europa 
și retragerea celor existente, in vederea 
creării unei Europe fără arme nucleare, tre
cerea neîhtîrziată la dezarmare, iri primul 
rînd la dezarmare nucleară.

Cdmitetul Politic Executiv a reliefat cu 
satisfacție că tovărășii Nicolae Ceatlșescu 
și bușaii Dragosăvaț au exprimat — și de a- 
ceastă dată — hotărirea Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia de a întări colaborarea cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, socia
liste, sdcial-democrăte, cu rxiișcările de eli
berare națională, Că forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, în luptă petitru 
pace; securitate, dezarmate și dlimiflflteâ 
pericolului de fflZboi, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență, de
mocrație și progres ale tuturor națiunilor.

Aprobind in unanimitate concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul convorbirilor tă- 
mâno-iugoslave la nivel înalt, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru tra
ducerea îrt viață a celor convenite, iri vede
rea dezvoltării în continuare a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a hotă rit con
vocarea plenarei C.C. al P.C.R. in ziuă de 
31 mattie.

im-

Comitctul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.X

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, 
mică) : Cavoul de familie —

sâla
............. , 10,30, 

(sala Atelier) : Idolul și ion Anapo
da — 19,30.
B Filarmonica ,,George Enescu" 
(16 00 60. AtSftfeUI Român) : concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Norbert Duchtel (R.F.G.) —
19,30.
B Opera Română (13 10 57) : Madame 
Butterfly — 19.

(13 98 48) :

Buleridra"
14 75 46) : 

(sala 
Tartutfe

■ Teatrul operetă
Singe vienez — 19,30.
■ Teatrul ,,Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Menajeria de sticlă — 19,30, 
Grădina Icoah^l, 12 44 16) : r 
— 19.
|| Teatrul iviic (14 70 81) : Un pahar 

, cu sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 00 05) ; Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.

■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
■ Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sală
MaghCru) : Karamazovii — 18,30,
(sala Studio) : (țmul care face ihl- 
ntini — 19.
B Teatrul Ciulești (Șatș Majestic, 
14 72 34) : Totul th grădină — tB.30.
■ Teatrul setIHe-inuzical „c. Tâ- 
nase*  (sala Savoy. 15 56 78) : Vorba 
lui Tănaso — 19.30, (sala Victoria. 
50 58 65) : Frumosul din pădurea A- 
piscitâ -
HI Ansafaplul,. „Rapsodia română*  
(13 13 00) : La ftatfaa dorului — 19.
■ Teatrul „Ion vesllescu" — Giurgiu 
(12 27 45) : Dulcea ipocrizie a bărba
tului mătur — 10,30.
E Teatrul „Ion Creangă*  
PlnocCnto — 17.30.
■ Teatrul „Țăndărică" 
AVentufile ttii PlUm-PiUm 
Universal-club) : Șoricelul
— 10, (la clubul „Republica"): Legen
da ctntărețului — 17.
B Circul București (11 01 20) : Fan
tastic circ — 10,30.
■ Conservatorul ,,Ciprian Porumbes-

cu“ (14 26 19) : Conferința „George 
Enescu și contemporanii săi". Prezin
tă conf. univ. Ștefan NiculcScu — 13, 
(Sala Studio) : Coneert-spectaco! de 
operă — 19,30.
■ Studioul de teatru al • f.A.T.C. 
(13 72 59) : Gustul mierel — 19,30.

(50 26 35) :

(15 23 77) :
— in, (la 
șl păpușa

cinema
-— ---- :—;----------- a-------- ; i ___ a.
■ Angela merge mat departe ; VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30: 
16; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 43) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 13; 20.15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11.15: 13,30; 15.43; IB;
20,15.
B Semnul șarpelui : CENTRAL 
(14 12 24) — 0; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
POPULAR (35 15 17) — 13,30; 17,30;
19,30.
H Saltimbancii : DOINA (16 33 38) — 
9.15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15.
B Marla Mira bria; BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9ț 16,15; 18; 20.

B Grăbește-je facet: DACIA (50 33 94)
— 9; 11,13; 13,30; 13,43; 18; 20,15, LmA 
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
B Cel 7 fantastici t SALA MicA A 
PALATULUI - 20.
B Destine romantice : PACEA
(60 30 1)3) - 15,30; 17,30; 19.30.
B Liniștea din âdihenri • VOtshA 
(79 71 26) - 9; 11,13; 13,30; 15.45; 18;
20,15, STUDIO (39 53 1S) - 10; 12.30;
15; 17.30; 19,39.
H Bârhații : PATRIA (11 86 23) — 9; 
11,15; 13,30; 15.43: 18; 20,15.
B Prietenii : TIMPURI NOI (15 01 10)
— 9; 11,15; 13.30; 15.43; 18; 20.
H Omul puma: SCALA (11 03 72) — 
8.30; 10.30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30:
20.30, FESTIVAL (15 63 04) - 3; 10;
12; 14: 16: 18; 20^ MELODIA (12 00 88)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
B Ap&rarea sicilian» : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 16; 18; 20.
B Cohcedfa pe htallri mani i FPreN- 
TARI (80 49 85) — 13.30; 17.30; 19,30.
B Amintiri : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17.30; 20.
M Cinei pentru infern : CAPITOL 
(16 29 17) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.

Timpul este înaintat, vremea se ameliorează

BĂTĂLIA îNSĂMlNTARILOR 
TREBUIE CONTINUATĂ

CU INTENSITATE
GIURGIU

Specialiștii
calitatea lucrărilor si •

Pentru obținerea de recolte mart 
in acest ari, Comitetul județean de 
partid Giurgiu, organele agricola 
județene au întreprins măsuri meni
te să asigure, îrtcepînd cu pregătirea 
terenului și executarea semănatului, 
respectarea riguroasă a tehnologiilor 
stabilite la fiecare cultură. Chiar dini 
primele zile ale campaniei agricole 
de primăvară a fost efectuat un con
trol asupra Calității lucrărilor. Inî 
unele unități s-au constatat însă 
abateri de lâ regulile privind cali
tatea lucrărilor la semănat și densi
tatea plantelor. Intr-o convorbire cu- 
directorul general al direcției agri
cole a județului Giurgiu, inginerul 
Gheorghe Nițu, am solicitat răspuns 
fa întrebarea': asigurați, acum, cali
tatea semănatului ?

— Nu admitem nici o abatere de 
la normele de calitate — ne-a spus 
interlocutorul. Constartind nereguli la 
pregătirea terenului $1 fa semănatul 
mazării intr-o unitate din consiliul 
agroindustrial Vedea, au fost aplica
te sancțiuni severe Celor vinovați 
pentru încălcarea normelor tehnice. 
S-a cerut tuturor specialiștilor să 
asigura aplicarea cu strictețe a nor
melor tehnice. Aceste norme, după 
cum se știe, au fost legiferate prin 
Decretul Consiliului de Stat 405 din 
1980 și au devenit loge pentru toți 
cei ca lucrăm in agricultură. Asigu
rarea densităților optime pe metrul 
pătrat sau la heptar Ia fiecare cul
tură constituie o obligație a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, a 
tuturor unităților agricole. Și pină 
acum am urmărit, prin intîlniri cu 
specialiștii, însușirea acestor norme 
și am stabilit măsuri pregătitoare, 
in primul rînd pentru asigurarea ca
lității seminței. Pentru a ridica insă 
gradul de responsabilitate al tuturor 
specialiștilor, am stabilit că întreaga 
cantitate de sămînță să fie predată 
inginerilor șefi ai unităților agrico
le, care, împreună cu șefii fermelor, 
să răspundă solidar de calitatea ă- 
eesteia, de încorporarea ei corespun
zătoare îrt sol. Pentru a avea garanția 
că sămința corespunde normelor dw 
calitate, a fost controlat 
conținutul fiecărui sac, i,n. «u»v «uik 
s-au constatat impurități au- fost 
luate măsuri de eliminare a Io". 
Bunăoară,. întreaga cantitate de să- 
mînță de floarea-soarelui a fost a- 
Ieasă pe masă de către cooperatori,

zi de zi în timp pentru a asigura
densitatea culturilor

care au înlăturat toate corpurile 
străine, măsură de mare însemnăta
te penttu asigurarea densității op
time.

— Dar acum,, cînd s-a trecut la 
însămînțări, ce întreprindeți pentru 
a se asigura executarea corectă a 
lucrărilor in cîmp 7

— Da,. în faza pregătirii terenului 
și semănatului trebuie prevenită 
orice greșeală. Pentru că= o lucrare 
refăcută înseamnă nu numai chel
tuieli suplimentare, ci șl recolte mai 
scăzute. Intrucît timp de 2--3 zile 
semănatul a fost întrerupt datorită 
cantității mari de zăpadă ce a căzut 
in jud’ețul nostru, pe baza indica
țiilor comitetului județhan de partid, 
am reluat discuțiile cu toți specia
liștii, atrăglndu-ie din nou atenția 
asupra necesității respectării tehno
logiilor. în mod deosebit am insistat 
asupra calității pregătirii terenului.

SPORITA!
nivelării acestuia, curățirii de res
turi vegetale, asigurării dertsifâții 
plantelor. E adevărat, in întreg pro
cesul tehnologic semănatul este una 
dintre cele mai impcmtante lucrări. 
Recolta depinde foarte mult de reu
șita semănatului, pentru că aricit dă 
bine,, de corect și la timp ar fi exe
cutate lucrările, acestea nu pot com
pensa pierderile de producție dato
rate nerespectării normelor privind 
densitatea, și distanta intre nodurile 
de plante. Tocmai dș aceea și cu 
acest prilej am dezbătut cazurile de 
indisciplină ivite cu cîteva zile în 
urmă. Totodată, am luat măsuri de 
prevenire a altor abateri. Th acest 
scop, au fost trimiși’ din birouri la 
cimp toti specialiștii, adică acolo 
unde, capacitatea lor profesională 
trebuie pusă acum cu adevărat in 
valoare. Exigențele noi, sporite ne 
obligai să asigurăm lucrărilor din ac- 
tuala. campanie o calitate deosebi
tă șl sintem hotărîți, așa cum ne 
cere secretarul general al partidului', 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
muncim, cu toată răspunderea pentru 
a realiza în acest an producții mari 
la. toate culturile.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scînteii

TIMIȘ

Cu toate că este incă
rece în timpul nopții, in unitățile, a- 
gricole din județul Timiș continuă 
lucrările de pregătire, a terenului! și> 
semănatul. Specialiștii și cadrele de 
conducere din unitățile agricolfe re- 
ampl'asează unele culturi pe parce
lele mai zvîntate și dirijează- spre, a- 
eeste sole formațiile de mecaniza
tori. Ca urmare, ritmul lucrărilor a> 
tfrescut continuu. în cursul zilei de 
miercuri, de exemplu, s-a realizat 
un volum dublu de lucrări la pre
gătirea terenului și semănat,, față, 
de începutul saptâmîhii.. Ih:. nume
roase unități agricole,- toate forțele 
sint concentrate ih cîmp. Miercuri 
dimineața, la C1A.P. Recaș o for
mație alcătuită din cinci discuri, trei 
eombinatoare și’ 
SUP-48 pregătea 
mința mazărea pentru păstăi. De la 

lat din nou șefu'l dh fermă, inginerul' Andrei
iar' acolo unde Marton; am aflat că au și fost în-

șămînțate 30 hectare din cel’e 90’ 
. hectare prevăzute pentru, această- 

cultură).
Si în alte unități agricole a 

crescut ritmul de lucru. In consiliile

trei semănători 
terenul șl însă-

agroindustriale Lugoj. Certei, Jamtr 
Mare și Sacoșu Turcesc; miercuri au 
fost insămînțate cu ovăz peste 100 
hectare,, iac in cele din consiliile 
agroindustriale Cenei, Ortișoar.a și 
Deta — 52 hectare cu borceag și lu
cerna, în fermele cooperativelor a- 
gricole Ceacova, SinmartinuSîrbesc, 
Tomnatic, Lovrin și pe terenurile 
asociației de stat și cooperatiste de 
sere și solarii. Cărpiniș s-a trecut la 
plantarea verzei timpurii,, lucrare 
care a, și fost efectuată» pe 50. hec
tare. De asemenea, a crescut la 200. 
hectare suprafața inaămîntată cu. 
rădficinonse.

Pină îh present. în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, precum 
șir în gospodăriile populației din ju
deț’ au fost innămintate peste 2 OOP 
hectare cui diferite culturi. în a- 
cnastfi a doua parte a săptăminii s-a 
trecut Ta pregătirea terenului- și se
mănat în toate zonele județului,.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii''

Cronica zilei
Muzeul dc artă al Republicii So

cialiste Romania găzduiește', fncc- 
pînd de joi, o expoziție de dantele 
din Belgia, organizată sub auspici
ile Consiliului CtfltUtii și Educației 
Sddiâliste, SîînîsfeYtilui Comunității 
Flamande și Ministerului Comunită
ții Franceze dîti Belgia. (Agerpres)

Înaltă apreciere
A TEHNICII ROMÂNEȘTI

Tracforur SV-445, fabricai la Miercurea Ciuc. a obiinut 
medalia de aur a Tîrgului internațional de la Leipzig

tv
15,0(5 Erhfsiune tn Hmbâ germană

PROGRAMELE 1 și 2
15.50 Muzică populară

In jurul orei 16. Transmisiune di
rectă : Adunarea solemnă și spec
tacolul omagial consacrate ani
versării a 60 de ani de ta eroarea 
U.TiC. și a 25 de ani de Fa înfiin
țarea U.A.S;C.R. în pauză : <yNoi, 
această generație". Imagini din 
viață și munca tineretului
PROGRAMUL 1

20,0# TelejtitriaJ
20,W Film artistic : ..Liniștea dîn a- 

dincuri4'. , Premieră TV. Producție 
â Ca9€ff de filme numărul trei.

22.20 Cîhftil tifierețH noastre 
32,« Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Treptele ăfirrtiăfil
15.20 U.T.p. 60. Cu avînt revoluționar 

pe drumul trasat de partid
20,00 TeiejUrndi
20.50 Cohceftul ofShestret 6imf6hic3 

Filarmdhieii „George Enescu“
22,30 Generația deceniului IX
22,45 Telejurnal

a

vremea

O veste bmă « j7rct66fut toate 
secțiile intreprmderU de piese auto 
Si tractoare dm Miercurea Ciuc : 
tractorului viticol pe șenile SV-4451 
i s-a acordat Medalia de aur a Tir- 
gutui internațional de primăvară de 
ta Leipzig. Această distincție consti*  
tute o strălucită confirmare a ma
turității proțesHemale, o dovadă a 
capacității tinerei și modernei in
dustrii Imrghitene de a realiști pro
duse cu inalte perjormanțe tehnice^ 
competitive la export. Tractoarele 
SV-443, ca șt celelalte dîn aceeași 
familie, au intrat in fabricație de 
serie cu aproape șase ani in urmă. 
De atunci li s-ău adus o serie de 
perfecționări. Acum, datorită per
formanțelor tehnice, intre care sta
bilitatea și muttifuncționalitatea la 
executarea lucrărilor agricole pe te
renuri in pantă, cu înclinație mare, 
in special in sectorul viticol, trac
torul românesc recent med'altat este 
apreciat si solicitat in peste 20 de 
țări ale lumii, intre care Franța, 
spania, Portugalia, S.U.A., Canada, 
Sierra Leone.

— Desigur, distincția acordată 
tractorului realizat de colectivul 
nostru ne bucură mult — ne spune 
tovarășul Alexandru Csibi, secreta
rul comitetului de partid din între
prindere). Dar, in aceeași măsură, «

laurii, sticaeml se datorează și oa
menilor muncii din unitățile cu care 
colaborăm : Intrepcirulerea de trac
toare Brașov, întreprinderea meta
lurgică Buzău, întreprinderea meca
nică Ptopeni, întreprinderea de apa- 
rataj electric auto și motoare elec
trice dîn Sf. Gheorghe, întreprinde
rea Nicotină — lași, „Electrobamat" 
— Timișoara șt altele, cărora le 
purtăm recunoștință pentru promp
titudinea de care au dat dovadă in 
tivrarea pieselor și subansambfelor 
contractate. Pentru noi, distincția 
acordată constituie- nn imbold tn ac
tivitatea vtitoare. tn momentul 
față fabricăm peste 11 tipuri 
tractoare. Nu de mult a intrat 
fabricație de serie un nou tip 
tractor pe șenile — SM-800 —
caracteristici tehnico-funcționale su
perioare celor realizate anterior. De 
asemenea, avem comenzi și contrac
te pentru toată producția noastră. 
Pentru export avem de executat 
aproape 3 000 de tractoare. Sîntem 
ferm hotăriți să ne indeplinim 
exemplar sarcinile ce ne-au fost în
credințate.

teri, un nou lot de 200 tractoare 
pe senile era pregătit pentru livrare 
tn Algeria.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

de 
de 
in 
de 
cu

Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 
martie, tn (ară : Vremea va fi schim
bătoare. cu Cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, mal ales in vestul și 
nordul țârii. Vliitui va sufla slab, pină 
la moderat, cu Intensificări locale, în
deosebi îrt ionele de munte. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 4 șl plus 6 grade, lat cele ma- 
xirrie Intre 6 șl 18 grade, local mal ri
dicate. Dimineața, condiții de ceața.

■ Dorește-ml un timp nefavorabil :
VIITORUL (11 48 03) - 15.30; 17,30;
19,30.
■ Iubește, Iubește, Sar nu-ți pierde
capul) MUNCA (11 50 97) — 15,30;
17,30; 10.30.
■ Esradronul husarilor tburâtorl : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 19.
■ Intiltilre de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (13 87 87) - 9; 11.30; 14; 17;
19,30.
■ Polițistul ghinionist : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9; 11,15; ti,30; 15,45: 18;
20,15, FAVoRtT (48 31 70) - 9; 11,15;
13.30; 13,45: 10; 20.15, GLORIA
(47 46 75) - 10; 13; 14; 16; 16; 20.
■ De la 9 la 5 s MIORIȚA (14 27 14)

FEROVIAR 
15,45; 18;
- 9; 11.15;

GRIVITA 
16,15;

țJU IH DXf — , llfli),
20*15»  FAVORIT (43 31 70) 
13,30; 15,45: 10; 20,1
(47 46 75) - .................
■ De lâ 9
- 0; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Incident lâ graniță : “*
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
20.15, CULTURAL («3 30 13) 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Cobra se întoarce :
(17 08 58) — 11; 12,45; 14,30;
18,15; *0,15,  FLACARA (20 33 40) 
13,30; 15,30; 17,301 19,30.
fi Cidui : EFORÎE (lâ 04 83) - 9;
12,30 ( 10; 19,30.

ȘTIRI SPORTIVE
• Tn orașul austriac Klagenfurt a

început ieri Campionatul mondiâl de 
hochei pe gheață (grupa B), la care 
participă echipele Austriei, Olandei, 
Poloniei. R.P. Chineze, României, 
Norvegiei și R.D. Germane, tn pri
ma zi a competiției, formația Româ
niei a jucat in compania reprezen
tativei Olandei/ Victoria a revenit 
hocheiștilor români cu scorul de 5—2 
(S—2, 1—0, 1—0). Alte rezultate : R.D. 
Germană — Norvegia 10—1 (4—1,
5—0, 1—0) ; Elveția — Polonia 3—2 
(0—2, 2—0, 1—0). Astăzi, hocheiștii 
români vor întilni selecționata Aus
triei.
• In sala sporturilor din Tîrgoviște 

au început joi Campionatele balcanice 
de judo, competiție la care sint pre- 
zenți sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România. Primii 
au intrat in concurs judoca juniori, 
întrecerile fiind dominate de tinerii 
sportivi români, ciștigători la 4 cate
gorii: Silviu Lazâr (categ. 60 kg), Ilie 
Șerban (categ. 65 kg). Atila Polint 
(categ. 86 kg) și Ștefan Naghi (categ. 
71 kg). Acest frumos succes a fost 
completat și de ceilalți trei reprezen
tanți ai țării noastre, care au reușit, 
de asemenea, să urce pe podiumul de 
premiere ; Emil Couchi (categ. 95 kg) 
și Doru Puțan (categ. 78 kg) s-au si
tuat pe locul 2, tar Valentin Bazon 
(categ. plus 95 kgy a intrat in po
sesia medaliei de bronz.

Iată învingătorii la celelalte cate-

gorii : categ. 78 kg : Vinko Apsener 
(Iugoslavia) ; categ. 95 kg : Sulia 
Hisen (Iugoslavia) ; categ. plus 95 
kg : Naiden Naidenov (Bulgaria).

Astăzi se desfășoară competiția re
zervată seniorilor, urmând ca, după o 
zi de pauză, campionatele să se 
încheie duminică, odată cu disputa
rea concursului pe echipe.
• Sub egida „Daciadei-, miine, la 

Curtea de Argeș, începind de la 
ora 9, are loc etapa finală a „Raliu
lui femeii", întrecere automobilisti
că. la care, în fazele anterioare, au 
participat numeroase echipaje din 
aproape toate județele țării. Probele 
finalei de la Curtea de Argeș sint 
diferite : o cursă de regularitate 
(100 km), apoi viteză in coastă (cir
ca 900 m). un concurs de indemi- 
nare și orientare etc.
• In turneul internațional feminin

dc tenis de la Boston. Hana Man- 
dlikova (Cehoslovacia) a întrecut-o 
cu 6—4. 4—8, 6—3 pe Lucia Romanov 
(România). Alte rezultate : Kathy 
Jordan — Peanut Louie 6—2, 6—4;
Anne Hobbes — Nancy Yeargin 6—4, 
6—2; Ann Kiyomura — Leslie Allen 
4—6, 6—2. 6—2; Yvonne Vermaak — 
Mary Lou Piatek 3—6, 6—4. 6—2.
• Intr-un meci tur. disputat

Praga, in cadrul „Cupei cupelor" 
handbal (masculin), echipa Dukla 
învins < ~~ ~~ — “
F.C. Barcelona.

la 
ta
•

cu 27—26 (17—13) formația



„Președintele Nicolae Ceaușescu
- personalitate proeminentă 

a lumii contemporane"
Apariția în Peru a unei lucrări dedicate 
poporului român și României socialiste

LIMA 18 (Agerpres). — In edi
tura „Lima" a apărut lucrarea 
„Poporul român in istorie și cultu
ră", de prof. univ. Luis Hernan 
Ramirez, membru al Academiei pe
ruane de lingvistică.

Autorul dedică lucrarea președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „lider și conducător al 
revoluției românești", al cărui por
tret deschide ilustrația cărții.

In capitolul special consacrat 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, autorul arată: „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
una dintre personalitățile cele mai 
proeminente și reprezentative ale 
politicii mondiale din zilele noas
tre".

Lucrarea prezintă momente fun
damentale din istoria poporului ro
mân din cele mai vechi timpuri ?i

Manifestări consacrate centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu

ATENA 18 (Agerpres). — La Co
mitetul de studii sud-est europene 
din Atena a fost organizată o ma
nifestare consacrată aniversării a 
100 de ani de la nașterea lui Nicolae 
Titulescu. Acad. Panayotis Zepos, 
președintele Asociației internațio
nale de studii sud-est europene, a 
subliniat tradiționalele legături de 
prietenie româno-elene, la care Ni
colae Titulescu și-a adus o contri
buție valoroasă.

In expunerea sa despre viața și 
activitatea marelui diplomat român 
prof. Virgil Cândea a evidențiat 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu și inițiativele sale pe 
plan internațional in vederea de
zarmării și păcii, pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă lipsi
tă de arme nucleare, de cooperare, 
bună vecinătate și prietenie intre 
popoarele din regiune.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Zia
rul „Zycie Warszawy" din 18 mar
tie publică un articol consacrat lui 
Nicolae Titulescu, in care relevă 
intre altele : „Activitatea în funcția 
de ministru de externe l-a făcut pe 
Titulescu să devină una din perso
nalitățile marcante ale diplomației 
românești și ale Europei din vre
mea sa". „întreaga viață, Titulescu 
a luptat înainte de toate pentru 
suveranitatea și independența 
României, a militat pentru extin
derea relațiilor diplomatice ale pa
triei sale cu toate țările lumii, a 
considerat că printr-un tratat de 

pină azi, continuitatea, unitatea și 
lupta sa pentru independență, as
pecte principale ale culturii, litera
turii și artei românești, latinitatea 
limbii, realizările României socia
liste și programele de dezvoltare a 
țării adoptate de Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român.

In prefața lucrării, autorul ara
tă : „Cartea a fost scrisă cu afec
țiune, cu o profundă afecțiune pen
tru această țară socialistă și har
nicii săi cetățeni, a căror latinitate 
o înțelegem bine și ne bucură". „Am 
dorit să fac din acest volum un 
cintec de dragoste pentru România, 
ca un expresiv și entuziast oma
giu pentru acest pămînt și oamenii 
săi, de elogiu pentru această țară- 
soră, pentru nobilele sale creații 
și creatorii săi cei mai luminați".

securitate colectivă pot fi contra
carate tendințele iredentiste care 
începuseră să se acumuleze in Eu
ropa perioadei interbelice". „Nico
lae Titulescu s-a opus expansiunii 
fascismului, a fost unul dintre pro
motorii apărării principiilor inte
grității. teritoriale a statelor și ne
amestecului in treburile interne".

QUITO 18 (Agerpres). — In capi
tala Ecuadorului a avut loc o mar 
nifestare consacrată aniversării 
centenarului marelui diplomat ro
mân Nicolae Titulescu. Cu acest 
prilej, la invitația conducerii Școlii 
de științe internaționale din cadrul 
Universității Centrale din Quito, 
Ioan Bar, însărcinat cu afaceri a.i. 
al țării noastre in Ecuador, a con
ferențiat in fața studenților acestei 
prestigioase instituții de învățămint 
superior, care formează cadre di
plomatice ecuadoriene, despre „Ni
colae Titulescu — teoretician și 
practician al dreptului internațio
nal".

ANKARA 18 (Agerpres). — Zia
rul „Baris" din Ankara a publicat 
un articol intitulat „O sută de ani 
de la nașterea unui mare diplomat 
promotor al păcii", consacrat cente
narului nașterii lui Nicolae Titu
lescu. Articolul scoate in evidență 
faptul că ideile de pace și coexis
tență pașnică intre națiuni, pentru 
care a militat diplomatul român, 
sint astăzi dezvoltate și fac parte 
integranti din politica externă a 
României socialiste.

Pentru dezarmare, pace, securitate!
MOSCOVA

întrevedere româno-sovietică
„Sd fie anutaîe 

hotârîriie N.Â.T.O. 
de amplasare 

a noi rachete în Europa1'
BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 

gerpres). — Mișcarea „Inițiativa 
tineretului împotriva cursei înar
ipărilor", din care fac parttj. nu
meroase organizații de tineret și 
studenți din Berlinul occidental, a 
cerut să se pună capăt cursei înar
mărilor și să fie anulate hotărîrile 
N.A.T.O. cu privire la desfășurarea 
de .noi rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul Europei centrale. In declara
ția dată publicității; organizația 
cheamă tineretul să ia parte activă 
la „Marșul păcii", care se va des
fășura sub deviza luptei Împotriva 
amplasării de rachete americane cu 
rază medie de acțiune in Europa.

în favoarea eliminării 
definitive a armelor 

nucleare
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului pentru 
afaceri externe al Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A., 
Clement Zablocki, a prezentat un 
proiect de rezoluție' cerînd guver
nului american să înceapă imediat 
negocieri cu U.R.S.S. pentru redu
cerea armelor nucleare strategice. 
Un alt membru al Congresului, se
natorul republican Charles Ma
thias, a depus o rezoluție în care 
se reclamă deschiderea de negocieri 
pentru eliminarea definitivă a ar
melor nucleare. Arătînd că „în joc

ORIENTUL MIJLOCIU-------------------------------------- -------------------- _4—
• Convorbiri Italiano-palestiniene • O declarație a minis

trului de stat egiptean la Ministerul Aiacerilor Externe
ROMA 18 (Agerpres) — Șeful De

partamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Faruk 
Kaddoumi, care se află intr-o vizită 
oficială la Roma, a conferit cu minis
trul de externe al Italiei, Emilio Co
lombo. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Italiei, citat 
de agenția U.P.I., a declarat că 
schimbul de vederi dintre Colombo 
și Kaddoumi reprezintă confirmarea 
faptului că guvernul italian acordă o 
atenție sporită rolului poporului pa
lestinian în soluționarea problemei 
Orientului Mijlociu. Totodată, purtă
torul de cuvînt a relevat că Italia 
consideră că poporul palestinian are 
dreptul la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu.

PARIS 18 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului francez 
„Le Matin", Butros Ghali, ministru 
de stat egiptean la Ministerul Afa
cerilor Externe, a declarat că țara 
sa va întreține „relații normale, dar 
nu speciale" cu Israelul. El a arătat, 
totodată, că Egiptul va încerca să 
antreneze și alte state arabe la ac
țiunile sale de pace în Orientul Mij

sint.'jiici mai mult, riici mai' pu-. 
tin. decit viitorul omenirii și „dis
trugerea civilizației". M.athias -a 
acuzat .pe suporterii continuării in-1 
armărilor .nucleate din S.U.A..că 
„au pierdut contactul cu poporul 
american, de fapt cu marea majo
ritate a omenirii care își dă seama 
de necesitatea urgentă de a se re
duce . și elimina posibilitatea unui 
război nuclear".

,P.e .de altă parte — „Christian 
Science Monitor" sublinia, in
tr-un editorial, că renașterea miș
cării antinucleare in Statele Unite, 
intervenită in ultimele luni este 
„salutară și încurajatoare". „Opi
nia publică are dreptate ; este mo
mentul să se progreseze în stăvili
rea și in realizarea controlului ar
mamentelor" și guvernele „ar face 
bine să țină cont de opinia «omului 
de pe stradă»", scrie ziarul din 
Boston.

< Marșul păcii 
„Tokio—Nagasaki"

TOKIO 18 (Agerpres). — Partici- 
panții la marșul păcii „Tokio—Na
gasaki", reprezentînd șase dintre 
cele mai mari organizații de tine
ret și studențești din Japonia, au 
organizat in orașul Kyoto up mare 
miting împotrivă cursei înarmări
lor, desfășurat sub deviza „Cerem 
interzicerea totală a armelor nu
cleare !“. Participanții au formulat 
critici la adresa politicii de esca
ladare a pregătirilor de război, de 
agravare a situației internaționale, 
și și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu tendințele de a trans
forma Japonia intr-un poligon nu
clear american.

lociu, după- retragerea Israelului din 
Sinai, la 25 aprilie a.c.

TEL AVIV 18 (Agerpres), — Ar
mata israeliană a folosit forța pentru 
a împrăștia o manifestație a popu
lației druze din zona Înălțimilor 
Golan, teritoriu anexat de Israel, a 
declarat, . potrivit agenției France 
Presse, un purtător de cuvint mili
tar israeiian.

Aproximativ 2 000 de locuitori din 
satul Majd El Shams', c'entrul admi
nistrativ al populației druze din 
zonă, sint as’ediați de armata israe
liană de trei săptămîni,

TEI. AVIV 18 (Agerpres).. — Au
toritățile israeliene au dizolvat joi 
Consiliul municipal din El Bireh 
(25 000 locuitori) — Cisiordania, te
ritoriu ocupat de Israel, și l-au ares
tat pe primarul Ibrahim Suleiman 
Tawiîl, înlocuit in această funcție de 
un funcționar israeiian.

După cum relatează France Presse, 
primarii palestinieni din Cisiordania 
au apreciat că această acțiune con
stituie o etapă decisivă în anexarea 
de facto a Cisiordaniei la Israel.

MOSCOVA*  18 Trimisul Ager- 
,pr«-'. 1.• • Dumitrașcu.transmite :. La 
.18 martie, Ion Teoreanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a fost pri
mit de acad. G. I. Marciuk, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de. Stat pentru Știință și Teh
nică. Din partea conducerii C.N.S.T. 
s-au transmis tovarășului G. I. Mar
ciuk. celorlalți tovarăși din condu
cerea comitetului, cele mai bune

„Este necesară 

reglementarea pașnică 

a situației din Cipru" 
Declarația președintelui 

Spyros Kyprianou
NICOSIA 18 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută in capitala țării, 
președintele Ciprului, Spyros Ky
prianou, a subliniat necesitatea re
glementării pașnice a situației din 
insulă, menționind că guvernul de 
la Nicosia acționează numai in 
această direcție. De asemenea, șeful 
statului s-a pronunțat pentru demi
litarizarea insulei. Un Cipru inde
pendent, unit și nealiniat, a spus 
Spyros Kyprianou, garantează nu 
numai pacea și prosperitatea tutu
ror cetățenilor săi, ci contribuie și 
la asigurarea păcii și securității în 
întreaga regiune.

R F.G.: Măsuri restrictive in domeniul 
asistenței pentru șomeri

După cum relatează revista „DER 
SPIEGEL", proporțiile îngrijorătoa
re ale șomajului, care afectează in 
prezent 2 milioane de cetățeni vest- 
germanl, și marile deficite înregis
trate de finanțele statului au obligat 
autoritățile de la Bonn să inițieze 
elaborarea unui nou concept in do
meniul politicii față de cei rămași 
fără slujbe. „Ministrul muncii, Her
bert Ehrenberg — notează revista — 
intenționează să introducă o serie de 
măsuri prin care șomerii să fie obli
gați a accepta o slujbă inferioară 
calificării lor, in scopul reducerii 
drastice a fondurilor pentru alocați
ile de șomaj, care împovărează con
siderabil deficitul bugetar".

„Slujbele urmează să fie încadra
te in cinci trepte de calificare — 
precizează in continuare „Der 
Spiegel". După o perioadă de patru 
luni de așa-zis ajutor pentru recali
ficare, șomerilor li se cere la 
început să primească o muncă de pe 
treapta imediat, inferioară calificării 
lor. Dacă în acest răstimp de patru 
luni nu se ivește o slujbă pentru 

urări de sănătate,'de noi și impor
tanțe succese in activitate.

Acad. Marciuk a rugat să se trans
mită tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu un salut 
cordial și urări de noi succese in 
prodigioasa activitate pe cară o des
fășoară.

în cadrul lntîlnirii au fost discu
tate aspecte ale colaborării și coo
perării , științifice și tehnologice ro- 
mâno-sovietice. A participat Traian 
Dudaș, ambasadorul României în 
U.R.S.S.

maputo, în pregătirea celui de-al IV-Iea Congres 
al FRELIMO

MAPUTO 18 (Agerpres). — La 
Maputo s-a deschis, joi, Conferința 
Națională a Partidului Frontul de 
Eliberare din Mozambic, la lucrările 
căreia iau parte reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid din toate do
meniile de activitate. Conferința — 
scrie ziarul „Noticias" — examinea
ză problemele legate de pregătirea 
celui de-al IV-lea Congres al 
FRELIMO.

Luind cuvintul, Samora Moises 
Machel, președintele Mozambicului și

Evoluția evenimentelor din Salvador
ȘAN SALVADOR 18 (Agerpres). 

— Posturile de radio din America 
Centrală și agențiile internaționale 

șomerul respectiv, el trebuie să mai 
coboare o treaptă a scării de ca
lificare. Această încadrare in mare 
duce în caz extrem la situația în 
care unui jurist i se poate pretinde, 
după 16 luni, să primească o slujbă 
in construcții".

Apreciind aceste măsuri drept „un 
catalog al restricțiilor aplicate 
drepturilor de pină acum ale șome
rilor", agenția FRANCE PRESSE le 
exemplifică după cum urmează : 
„Un asistent de filozofie din R.F.G. 
nu va mai avea dreptul de a refuza 
să lucreze ca simplu muncitor. Un 
inginer șomer trebuie să spele va
sele intr-un restaurant, dacă oficiul 
său de muncă ii oferă o asemenea 
slujbă. Dacă șomerul se împotriveș
te, urmează suprimarea alocației pe 
timp de două luni, iar al doilea 
refuz — anularea completă a orică
rui ajutor".

Sindicatele, apreciază revista „Der 
Spiegel", au primit cu nemulțumire 
aceste măsuri, considerind că ele au 
drept efect „o degradare forțată" a 
calificării șomerilor.

Lucrările Congresului 
sindicatelor din U.R.S.S.

MOSCOVA 18 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : Joi 
au continuat dezbaterile în cadrul 
Congresului sindicatelor sovietice. 
Vorbitorii, reprezentanți ai colecti
velor de oameni ai muncii din toate 
republicile unionale, ținuturile și re
giunile Uniunii Sovietice, au abor
dat o gamă largă de probleme ale 
activității sindicale, prezentind mo
dalități concrete pentru soluționarea 
lor.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Onescu, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., conducătorul dele
gației române, a transmis Congresu
lui salutul sindicatelor din țara 
noastră.

președintele Partidului FRELIMO, a 
acuzat unele țări occidentale de apli
carea „unei blocade economice subtile 
și nedeclarate" împotriva țării sale, 
informează agenția mozambicană de 
presă A.I.M. El a denunțat incă o 
dată regimul rasist de la Pretoria, 
pentru trimiterea împotriva Mozam
bicului de bande înarmate pe care le 
recrutează, le antrenează, le echipea
ză și le finanțează. Samora Moises 
Machel a chemat la stringerea rin- 
durilor partidului, la întărirea uni
tății sale ideologice.

de presă informează că luptele din
tre forțele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) și trupele Juntei milita
re democrat-creștine din Salvador 
continuă cu intensitate în aproape 
întreaga regiune de răsărit a țării, 
cu deosebire in departamentul Sau 
Vicente. Armata a mobilizat impor
tante efebtive în zonă într-o nouă 
încercare de a dizloca din obiectiv 
forțele insurgente și a prelua con
trolul asupra regiunii.

Lupte puternice se dau și în zona 
lacului Apastepeque, în apropiere 
de șoseaua Panamericana. Purtăto
rii de cuvînt ai armatei, citați de 
agenția I.P.S., recunosc că aici, nu
mai in ultimele două zile, au căzut 
în luptă 32 de militari, inclusiv 
cadre de comandă. Ei afirmă, tot
odată, că armata ar fi distrus 10 
baze militare ale F.M.L.N. in zonă 
și ar fi ucis, săptămina trecută, peste 
150 insurgenți.

Postul de radio „Venceremos” al 
F.M.L.N. a informat că regiunea El 
Cerro de San Pedro — tradițional 
aflată sub controlul insurgenților — 
continuă să se afle în mina forțelor 
F.MJL.N., încercările armatei de a 
pătrunde în zonă soldîndu-se cu 
eșecuri repetate. Situația este simi
lară și la San Vicente, Tecoluca, 
San Jacinto, El Carao, San Ramon 
Grifal, pe rîul Lempa, ca și la El 
Pedregal, în estul țării, și San Fran
cisco Chamoco și San Felipe, în par
tea de nord a Salvadorului.

CONFRUNTATĂ CU INECHITĂȚILE SOCIETĂȚII DE CONSUM Agențiile de presa
transmit;

Tînăra generație lupta pentru
Generația viitorului - tineretul. Un miliard de ființe umane, repre- 

lentind un imens potențial de energie, inteligență și cutezanță. Un mi
liard de aspirații, idealuri și destine umane in devenire.

Fiecare societate oferă tineretului un model de dezvoltare, un mo
del de viață. Propaganda occidentală, oferind tineretului modelul lumii 
capitaliste, a lansat și susține, prin toate mijloacele pe care le are la 
dispoziție, „mitul șanselor egale” și cel al „porților deschise pentru toți". 
Dar in confruntare cu realitățile dure ale societății de consum, miturile 
se spulberă. Cu deosebire in actualele condiții, de agravare a crizei eco
nomice mondiale, tinerii din țările occidentale sint printre primii care în
groașă rindurile șomerilor ; numeroși tineri la absolvirea școlilor se gă
sesc in fața porților inchise, neputind să-și împlinească aspirațiile firești 
de a munci, de a-și face un rost în viață ; la fiecare pas ei se izbesc de 
tot felul de îngrădiri și discriminări - și nu puțini dintre ei cad pradă 
deznădejdii, căutind o iluzorie cale de ieșire in lumea de himere a dro
gurilor, sau lăsindu-se tîriți pe panta delincvenței, a actelor de violență.

Tot mai mulți tineri din lumea occidentală refuză insă o asemenea 
cale, ridicîndu-se cu hotărire la luptă împotriva unor astfel de nedreptăți, 
pentru afirmarea drepturilor și aspirațiilor lor legitime. Amplele demonstra
ții pentru asigurarea locurilor de muncă, acțiunile de protest împotriva 
măsurilor discriminatorii cărora le cade victimă tineretul, prezența în primele 
rinduri ale uriașelor manifestații pentru pace din diverse țări ale lumii sint 
convingătoare dovezi in acest sens.

Pentru șanse egale în viață
La nivelul deceniului al VIII-lea 

al secolului XX, este un lucru obiș
nuit să se afirme că învățătura con
stituie o condiție de bază pentru 
împlinirea aspirațiilor oricărei fiin
țe umane. Se poate oare vorbi insă 
in lumea capitalului de „șanse ega
le" în învățămint ? Aparent da, pen
tru că, teoretic,, dreptul la Învățătu
ră este asigurat tuturor. Dar reali
tățile sînt altele.

„In mod obiectiv, adică in con
formitate cu statisticile — scria,, 
de pildă, sociologul francez 
Raymond Boudon — șan
sele pentru un fiu de muncitor 
de a intra la, universitate sint 
foarte mici. Cind aparții unui 
mediu defavorizat, nu poți intra 
intr-o universitate".

„Prețul educației intr-un co
legiu — scria ziarul nord-ameri- 
can „INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE" — atinge ni
veluri astronomice... In anul șco
lar 1981—1982, taxele pentru stu
dii depășesc pentru intiia oară 
bariera de 7 000 dolari. Ele se 
îndreaptă spre 10 000 dolari, de
pășind acest prag la acele insti
tute -care dau tonul-, cum sint 
Harvard. Yale, Brown, Bening- 
ton. Columbia, Massachussets 
Institute of Technology și Stan
ford".

Cum ar putea să intre într-o 
astfel de universitate membrul unei 
familii ale cărei mijloace financiare 
sint situate sub „pragul sărăciei" ? 
Iar numărul acestor familii este în 
S.U.A. de 26 milioane, de 15 la sută 
din populație in Canada, Franța sau 
Belgia.
• într-un recent comentariu con

sacrat invățămîntului universitar din 
Marea Britanie. agenția FRANCE 
PRESSE, arătînd că numărul studen

ților este tn scădere. în această țară, 
scrie : „Este un fenomen pe care 
guvernul conservator se gindește 
să-l accentueze și mai mult. Fidel 
politicii sale de reducere drastică a 
cheltuielilor publice, guvernul a ope
rat vaste amputări ale fondurilor a- 
cordate universităților. Măsurile 
anunțate de ministrul invățămîntului 
au ca scop diminuarea cheltuielilor 
destinate educației cu 15 la sută, în 
următorii trei ani. Cam 20 000 de 
locuri vor fi suprimate în universi
tăți in acest interval. Potrivit cercu
rilor universitare, așezămintele asu
pra cărora va cădea mai puternic 
-securea- reducerilor bugetare sînt 
noile instituții apărute după cel 
de-al doilea război mondial și nu 
centrele in care s-au format tradițio
nal -elitele- conducătoare britanice, 
cum ar fi Oxford și Cambridge".

Creșterea accentuată a taxelor, re
ducerea bugetelor, scăderea venitu
lui real al părinților, datorită infla
ției galopante — iată doar citeva 
dintre barierele ce se multiplică în 
fața tinerei generații din lumea ca
pitalistă, refuzîndu-i unul dintre 
drepturile sale fundamentale, dreptul 
la învățătură. Cum altfel ar putea fi 
calificat faptul că, in țările Europei 
occidentale, puternic industrializate, 
10 milioane de persoane abia știu să 
scrie și să citească ?

„Numai in R.F. Germania — 
preciza J. Blaschette, secreta
rul Comisiei culturale a Foru
mului european al tineretului — 
există aproximativ 800 000 de 
persoane cu un nivel de instruc
ție echivalent cu cel al unui co
pil de nouă ani. De asemenea, 
în Marea Britanie există două 
milioane de analfabeți, iar in 
Italia cifra celor care nu știu 
carte este de 2,5 milioane".

împlinirea aspirațiilor sale de dreptate socială, pace, progres
Șomeri înainte de a intra 

în cîmpul muncii...
Fonduri pentru școli și locuri de muncă - 

nu pentru arme!
Un recent raport al Ministerului 

Educației și Științei, privind situația 
in domeniul pregătirii profesionale 
in K. F. Germania în anul 1981, ară
ta că aproximativ 16 000 de absol
venți ai școlilor profesionale din a- 
ceastă țară, care au făcut demersuri 
pentru obținerea unei slujbe, au 
primit răspunsuri negative „din cau
za lipsei de locuri de muncă". Ast
fel, după cum arată raportul, „ei ău 
intrat în armata șomerilor înainte 
de a fi nutut să lucreze măcar o zi“.

Deci vechea zicală ,.a.i carte, ai 
parte", suferă o modificare esențială : 
„chiar dacă ai carte, n-ai parte". Și 
această situație nu privește doar pe 
tinerii care termină școala profesio
nală. Un studiu al Institutului pentru 
politică socială și in domeniul instrui
rii din Hamburg releva că din cei 
100 000 de absolvenți ai invățămin- 
tului din R. F. Germania, in 1980, 
fiecare al zecelea nu a găsit un loc 
de muncă adecvat calificării sale.

Flagelul șomajului, agravat de cri
za economică,' lovește nemilos tine
retul din toate țările occidentale. 
Iată ce scrie în acest sens Buletinul 
de informare asupra tineretului, edi
tat de O.N.U. :

IN PRIMELE RINDURI ALE MIȘCĂRILOR PENTRU DEZARMARE

In cadrul marilor demonstrații pentru poce și dezarmare nucleară, desfășurate in ultima vreme pe toate meridianele, tinăra generație s-a aflat 
primele rinduri - la Paris, la Amsterdam, la Londra, ca și in alte numeroase orașe din Europa și de pe celelalte continente

Din cele 10 milioane de per
soane fără muncă rezidente in 
Piața comună 40 la sută sînt 
tineri sub ^25 de ani, marea 
majoritate neavind deloc sau 
puțină practică profesională. 
In Franța, in Olanda sau 
Marea Britanie, probabilitatea 
pentru un tinăr de a fi șo
mer este de trei ori mai mare 
decit pentru un adult. In Italia, 
rata șomajului in rindul tinere
tului este năucitoare, pentru că 
este de șapte ori mai ridicată 
decit in rindul adulților... Tine
rii sub 25 de ani reprezintă 50 
la sută din totalul șomerilor in 
Italia, Luxemburg și Olanda și 
40 la sută în Franța*.

Așadar, încă un mit, cel al „por
ților deschise pentru toți" este anu
lat de realitatea dramatică a lumii 
capitaliste. Pentru că, ce poate fi 
mai dureros pentru un tinăr la în
ceputul vieții decit constatarea că 
societatea il respinge, fiind de prisos 
pe o piață a muncii mereu mai în
gustă ?

„Construiți case - nu rachete 
MX I". „Fonduri pentru școli — nu 
pentru bombardierele strategice B-1" 
— sub asemenea lozinci, în orașul 
Saint Paul, din statul american Min
nesota, a avut loc o mare demonstra
ție impotriva cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace.

Participarea milioanelor de tineri în rindul amplelor mișcări pentru 
pace, îndeosebi al acțiunilor desfășurate impotriva proiectelor de am
plasare pe continentul european a noi tipuri de rachete cu rază medie de 
acțiune a constituit unul dintre fenomenele social-politice cele mai sem
nificative din ultima vreme. Un fenomen determinat de însăși situația 
„generației viitorului", care are darul să demonstreze că aceasta nu poate 
să rămână indiferentă față de modul cum arată lumea în care trăiește și 
va trăi. Pentru că, chiar și fără ca tunurile să. tragă, fără ca bombele să 
cadă, destinele a zeci și zeci de milioane de tineri de pe diferite meridia
ne ale lumii sint grav mutilate : cele peste 500 de miliarde de dolari re
prezintă uriașe mijloace financiare sustrase de la bugetele pentru școli, 
locuri de muncă, asistență medicală etc. Această realitate a făcut ca in 
impresionantele „marșuri ale păcii" sau tn cadrul manifestațiilor de am
ploare de la Miiiichen, Londra, Amsterdam, Roma, Washington, tinerii să 
se afle in primele rinduri: cu hotărârea de a participa activ și solidar pen
tru făurirea viitorului umanității. „PARTICIPARE, DEZVOLTARE, 
PACE" : sub această generoasă deviză a Anului internațional al tinere- 
retului, care, la inițiativa României, urmează să fie marcat in 1985, tine
retul lumii își strlnge rindurile in lupta pentru un viitor pașnic, de înțe
legere, colaborare și progres pe întreaga planetă.

Grupaj realizat de Valentin PA.LWESCU

„Dați-ne de lucru - nu noi tipuri 
de arme I*  - se putea citi pe o pan
cartă purtată de demonstranți.

„Muncă in loc de rachete I*  - a 
cerut președintele „Tineretului Mun
citoresc Socialist German (S.D.A.J.),

CONVORBIRI SOVIETO-LAOȚI
ENE. După cum transmite pgenția 

. T.A.S.S., Ia Kremlin a avut loc, 
joi, o intîlnire între Leonid Brej- I 

I nev, secretar general al C.C. al | 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și I 

I Kaysone Phomvihane, secretar ge- I 
neral al C.C. al Partidului Popular 1 

I Revoluționar Laoțian, p.rim-minis- ■
tru al R.D.P. Laos, care se află I 
într-o vizită de prietenie în Uniu- I 

Inea Sovietică. S-a procedat la un 
schimb de păreri asupra probleme
lor legate de dezvoltarea colabo
rării dintre P.C.U.S. și P.P.R. Lao- 

Ițian, dintre Uniunea Sovietică și 
Laos, și au fost examinate o serie 
de probleme internaționale actu- 

I ale.

O NOTA A GUVERNULUI NI-
I CARAGUAN in care se protestează 

impotriva violării spațiului aerian 
I al Republicii Nicaragua de către 

aviația militară a Statelor Unite, a 
Ifost inminată secretarului general ai 

O.N.U. de către reprezentantul aces
tei țări la Națiunile Unite, Aceste 

I zboruri de cercetare, se precizează 
în notă, efectuate deasupra teri
toriului nicaraguan, se înscriu in 

I cadrul campaniei multilaterale — 
economică, politică, diplomatică — 
declanșate de S.U.A. pentru desta
bilizarea Republicii Nicaragua.

I ACORDURI. Primul ministru turc, | 
Biilent Ulusu, și-a încheiat vizita 

| oficială in Irak. Părțile au semnat i 
acorduri de cooperare în domeniile 
economic, comercial, tehnic și 1 . 

, cultural.
1 CONFERINȚA. U San Jose, in 
, Costa Rica, se vor desfășura, în 

perioada 2—4 aprilie, lucrările celei I 
I de-a treia Conferințe pentru pace și | 

suveranitate in America Centrală și 
I zona caraibiană Ia care vor lua | 
| parte reprezentanți ai statelor din 

regiune, precum și ai Mexicului — 
| transmite agenția Prensa Latina.

COMUNICAT. Intr-un comunicat 
I oficial, dat publicității la Parama

ribo, Consiliul Militar Național din 
I Surinam a anunțat că, datorită si

tuației politice din țară după încer- 
I carea de lovitură de stat militară I 
| de săptămina trecută, hotărirea | 

creării, încă în luna aceasta, a unui 
| guvern civil în Surinam este abro- i 

gată. Au fost, de asemenea, anu
late toate manifestările de masă, ■ 

. mitingurile publice, pină la norma
lizarea completă a situației din țară, I 

I „pentru a se evita provocările" — | 
s-a precizat la Paramaribo.

„SINDROMUL TOXIC", datorat 
consumului de ulei alterat, a pro- 

Ivocat in Spania moartea altor două 
persoane suferinde de această ma
ladie semnalată pentru prima oară 

, in luna mai a anului 1981. Noile 
decese au făcut să urce la 265 nu
mărul celor care și-au p‘erdut via
ța din cauza acestei boli, iar alte 
351 de persoane continuă să fie 
spitalizate.
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