
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN ÂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12 311 Marți 23 martie 1982 4 PAGINI - 50 BANI

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Ă DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

in temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională in a cincea sesiune a celei de-a opta 

legislaturi în ziua de 1 aprilie 1982, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Robert Durbridge, secretar național 

al Partidului Comunist din Australia
Puternică angajare pentru realizarea producției 

fizice și a exportului pe acest trimestru
Realizarea integrală a planului la producția fizică și a producției 

destinate exportului constituie sarcini de stringentă actualitate eco
nomică, subliniată din nou in recenta cuvîntare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. De modul in care 
se muncește in aceste zile in intreprinderi depinde in măsură deci
sivă realizarea planului pe acest trimestru și pe întregul an. Iată de 
ce este deosebit de important ca pretutindeni să se acționeze hotărit, 
printr-o strînsă conlucrare intre conducerile întreprinderilor, centra
lelor și ministerelor pentru soluționarea operativă a tuturor proble
melor de care depinde realizarea integrală a planului. Putem afirma că 
un mare număr de intreprinderi au înregistrat un debut de bun augur

în acest an. Această apreciere capătă o semnificație deosebită dacă 
avem in vedere contextul aparte in care și-au desfășurat și iși 
desfășoară activitatea productivă : greutățile cărora trebuie să le 
facem față datorită accentuării crizei economice șî energetice pe 
plan mondial, efortul stăruitor al unor colective de oameni ai 
muncii pentru recuperarea restanțelor din anul trecut la producția 
fizică, preocuparea susținută pentru ridicarea pe un plan calitativ 
superior a întregii activități economice. Cum răspund acestor intense 
solicitări colectivele din cîteva întreprinderi industriale ale județului 
Mureș ?

„Electromureș" este cea mai 
mare unitate industrială a jude
țului. Nu o dată harnicul ei 
colectiv de aproape 7 000 de 
oameni a dovedit că este in mă
sură să-și îndeplinească exemplar 
atit indicatorii cantitativi, cit și 
cei calitativi. Așa s-a întîmplat în 
fiecare din cei cinci ani ai cinci
nalului trecut, așa s-a întimplat și 
in primul an din cincinalul actual, 
în acest an insă...

Dar să-l ascultăm pe directorul 
Întreprinderii, inginerul Ion Ol- 
teanu : „N-am început prea bine 
activitatea in 1982. Aș putea înșira 
aici o seamă de cauze obiective. 
Una mai obiectivă decît cea
laltă : lipsa unor materii prime, 
greutăți in desfacerea produselor, 
dese, foarte dese întreruperi de 
energie electrică în ianuarie și fe
bruarie. Ca să nu mai vorbesc de 
iarna deosebit de grea, cu tempe
raturi de minus 20—25 de grade 
săptămîni în șir, în multe secții si 
ateliere fiind practic imposibil să 
se lucreze. Dar, credeți-mă, nici 
o clipă nu am adus in discuție 
aceste cauze, la adăpostul cărora 
puteam justifica restanțele la 
producția fizică, restanțe care s-au 
ridicat la sfirșitul lunii ianuarie 
la peste 30 de milioane lei. Am

ÎN AGRICULTURĂ
Este mult de lucru în această săptămînă, dar este 
posibil și necesar ca însămînțările să avanseze mult

însămînțările de primăvară au 
fost întrerupte temporar de preci
pitațiile din ultimele zile sub formă 
de ploaie, lapoviță și de zăpadă. 
Acum soarele și intețirea vintului 
contribuie Ia zvintarea stratului de 
pămint de la suprafață, ceea ce va 
face cu putință ca tractoarele și 
celelalte utilaje să intre pe cîmp 
la pregătirea terenului și semănat. 
Potrivit aprecierilor Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, incepind din aceste zile, pe 
întreg teritoriul țării lucrările vor 
fi declanșate din plin : se vor in- 
sămînța culturile din prima urgen
ță, inclusiv sfecla de zahăr. Către 
sfirșitul săptăminii, pe terenurile 
ușoare, cu expoziție sudică, vor fi 
create condiții pentru semănatul 
florii-soarelui. Care sînt priorită
țile acestei săptămini ?

• încheierea insămințării cultu
rilor prevăzute pentru săptămina 
trecută și începerea semănatului 

lăsat justificările la o parte și am 
pus umărul la treabă. Pînă să se 
limpezească și problema aprovi
zionării, și cea a desfacerii și mai 
știu eu ce altă problemă, am căutat 
să facem ordine, să așezăm pe 
baze științifice întregul flux teh

Experiențe în unități din județul Mureș 
care arată ce pot face oamenii cînd 

acționează cu hotărîre pentru soluționarea 
operativă a problemelor

nologic în secția de bază a uni
tății, cea de aparate electrocas- 
nice. Cu o maximă mobilizare a 
forțelor întreprinderii, lucrarea a 
fost executată în timp record, de 
numai cîteva săptămini, creindu-se 
condiții pentru sporirea producției, 
pe aceleași suprafețe, cu 20—25 la 
sută. Un prim rezultat încuraja
tor : planul pe luna februarie a 
fost îndeplinit și depășit, urmind 
ea pină in luna mai să fie recu
perate integral toate restanțele".

florii-soarelui și a inului pentru 
fibră in sudul și vestul țării.
• Pregătirea pentru semănat a 

unui număr suplimentar de trac
toare și semănători, pentru a mări 
viteza zilnică de lucru in scopul 
recuperării restanțelor la insămin- 
țarea culturilor din prima epocă.

• In fiecare consiliu agroindus
trial și unitate agricolă să fie revă
zute graficele zilnice de însămîn- 
țări, organizîndu-se întrajutorarea 
cu utilaje pentru a se încheia în- 
sămințarea culturilor din prima 
epocă intr-un termen cit mai 
scurt.
• Cea mai mare atenție trebuie 

acordată, in continuare, calității lu
crărilor. Astfel, patul germinativ 
să fie bine mărunțit și afinat pină 
la adincimea de incorporare a se
mințelor, iar inginerii șefi din uni
tățile agricole să permită începerea 
semănatului numai dacă terenul 
este pregătit corespunzător. Semă
natul se va executa la adincimea

Simplu, nu 7 Așa apar acum 
lucrurile. Conducerea întreprin
derii și comitetul de partid au se
sizat la timp situația in care se 
afla unitatea, au analizat cu luci
ditate și răspundere măsurile ce 
se impuneau și au acționat energic 

pentru aplicarea lor. O atitudine 
firească, logică. Dar nu sint și con
duceri de unități care, aflate în- 
tr-o asemenea situație, nu proce
dează in acest fel ? Sint ! S-a 
cuibărit in atitudinea, in practica 
unor cadre de conducere din anu
mite întreprinderi deprinderea pă
gubitoare de a pune pe prim plan 
justificările, de a aștepta „să se 
rezolve" lucrurile. Cum se lovesc 
de un neajuns, nu caută soluții de 
înlăturare cit mai operative, ci 

indicată, urmărindu-se ca sămînța 
să fie bine acoperită de pămint, iar 
pentru a se realiza densitatea pre
văzută de lege tractoarele vor îna
inta cu viteza minimă.

• Trebuie intensificate lucrările 
in legumicultură : semănatul eșalo
nat al mazării pentru păstăi, în
cheierea insămințării rădăcinoase- 
lor și intensificarea plantării verzei 
în cîmp.

încadrarea însămînțărilor și a 
celorlalte lucrări în limitele timpu
lui optim și executarea unor lu
crări de cea mai bună calitate care 
să asigure realizarea densităților 
prevăzute în decretul Consiliului 
de Stat constituie condiții ho- 
tărîtoare pentru obținerea de 
recolte mari. Condițiile climatice 
din această primăvară, necesitatea 
realizării producțiilor sporite pre
văzute pentru anul 1982 impun ca 
acum toate cadrele de conducere, 
toți specialiștii din unitățile agri
cole să-și mute centrul activității 

așteaptă. Aceasta nu face decît să 
amine momentul revirimentului, 
perpetuind și amplificind. uneori 
nerealizările.

...Cînd pe parcursul a numai 
două luni o unitate nu primește 
energie electrică timp de 12—13 
zile, nimeni nu poate nega că a- 
ceasta este o cauză reală, serioasă 
a nerealizării planului la producția 
fizică. în asemenea situații, unii 
așteaptă... Nu o asemenea poziție 
s-a adoptat la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Reghin.

„Am explicat pe îndelete mun
citorilor situația concretă în care 
trebuie să ne desfășurăm activita
tea. ne-a spus inginerul Emil 
Moldovan, directorul unității. Răs
punsul muncitorilor a fost prompt. 
S-au făcut numeroase propuneri 
de îmbunătățire a tehnologiilor de 
lucru, s-a propus să se lucreze 
duminica pentru a recupera din 
zilele pierdute din cauza lipsei de 
energie electrică, s-a acționat con
cret pentru extinderea mecani
zării în anumite locuri de muncă".

Viorel SAXAGEAN 
Gheorqhe GIURGIU

(Continuare în pag. a III-a)

lor în cîmp, acolo unde se pun ba
zele recoltelor. Numai prin pre
zența lor activă alături de mecani
zatori și ceilalți oameni ai muncii 
din agricultură vor putea identifi
ca operativ terenurile care se 
zvîntâ mai repede pentru a putea 
decide unde să se lucreze cu prio
ritate, astfel incit să se încheie în 
timp scurt semănatul culturilor 
prevăzute in programul acestei 
săptămini. Trebuie făcut totul pen
tru a se cîștiga fiecare oră bună 
de lucru în cîmp, pentru a se grăbi 
pregătirea terenului, semănatul și 
celelalte lucrări de sezon. Desigur, 
grăbirea însămînțărilor trebuie să 
fie însoțită de preocuparea pentru 
calitatea lucrărilor. Tocmai de 
aceea organele și organizațiile de 
partid, organele de specialitate au 
datoria să asigure sprijinul și în
drumarea la fiecare punct de lu
cru, să întărească răspunderea 
pentru calitatea lucrărilor execu
tate.

Tovarășijl Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, luni, pe 
tovarășul Robert Durbridge, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar național al Partidului Comunist 
din Australia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a efectuat o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Exprimind întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe
tele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tuturor 
comuniștilor români, un călduros 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire din partea Comi
tetului Național, a conducerii Parti
dului Comunist din Australia, a tu
turor comuniștilor australieni. Tot
odată, el a mulțumit pentru invi
tația de a vizita România și de a 
cunoaște nemijlocit din realizările 
remarcabile obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a întregului 
partid și a sa personal un salut căl
duros și cele mai bune urări de 
succese în activitate Comitetului Na
țional, conducerii Partidului Comu
nist din Australia, tuturor comuniș
tilor australieni.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la o trecere în revistă a activității 
și preocupărilor actuale ale Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist din Australia, a perspecti
velor relațiilor dintre cele două 
partide și s-au abordat unele proble
me esențiale ale situației politice in
ternaționale. în acest cadru, s-au 
evocat cu satisfacție bunele rapor
turi dintre P.C.R. și P.C. din Austra
lia, evidențiindu-se dorința de a ex
tinde în continuare, în spiritul sti
mei și respectului reciproc, relațiile 
româno-australiene pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii, în folosul și spre 
binele celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii, securității și indepen
denței naționale, »al colaborării și 
progresului în lume.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a scos în evidență 
preocuparea celor două partide față 
de încordarea existentă pe plan mon
dial, ca urmare a manifestării poli
ticii de forță și dictat, de dominație 

și asuprire, a intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor, care 
creează grave pericole la adresa 
independenței și suveranității popoa
relor, a păcii în lume. S-a subliniat 
că in aceste condiții complexe se 
impune sporirea eforturilor tuturor 
statelor, mobilizarea popoarelor, a o- 
piniei publice, intensificarea colabo
rării dintre partidele comuniste, so
cialiste, social-democrate, dintre toa
te forțele progresiste, antiimperialis- 
te în vederea opririi agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea 
cursului spre destindere și promo
varea unei politici noi, democratice, 
de respect al independenței naționa
le, de colaborare și pace, pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor stărilor conflictua- 
le. pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din viața internațio
nală.

în timpul convorbirii a fost rele
vată preocuparea față de creșterea 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
care pune în pericol însăși viața, ci
vilizația și existența omenirii. S-a a- 
preciat că trebuie făcut totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
aceasta reprezentînd un obiectiv de 
cea mai mare importanță și actuali
tate, un element fundamental pen
tru eliminarea principalelor surse de 
confruntare și a pericolelor de război, 
pentru eliberarea popoarelor de po
vara cheltuielilor militare, pentru ac
celerarea dezvoltării economico-so- 
ciale și ridicarea bunăstării tuturor 
națiunilor. S-a reliefat necesitatea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa și, 
in general, a oricăror rachete nuclea
re și a trecerii le retragerea și dis
trugerea celor existente. S-a subliniat 
că este în interesul tuturor națiunilor 
de a se face totul pentru apărarea 
bunului suprem al popoarelor — 
dreptul la viață.

S-a evidențiat că este în interesul 
popoarelor să se asigure realizarea 
unor relații de largă colaborare, ba
zate pe respectul orînduirii sociale 
și al independenței fiecărei țări, pe 
o conlucrare și întrajutorare activă 
în dezvoltarea economico-socială, în 
ridicarea bunăstării și întărirea su
veranității fiecărei națiuni, ceea ce 

Tinerețea comunistă 
a patriei

constituie un factor important pen
tru pacea in Întreaga lume.

în legătură cu situația din Polonia 
s-a menționat că problemele din a- 
ceastă țară privesc poporul polonez 
însuși. S-a exprimat convingerea că 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
toate forțele sănătoase și realiste din 
Polonia, poporul polonez, acționind 
în deplină unitate, dispun de forța și 
capacitatea necesare pentru depăși
rea crizei, pentru asigurarea dezvol
tării socialiste, democratice a țării, 
pe calea progresului și bunăstării, a 
libertății și independenței naționale.

De ambele părți a fost evidenția
tă însemnătatea realizării unor mă
suri reale în direcția lichidării sub
dezvoltării și făuririi unei noi ordini 
economice internaționale care să a- 
sigure o dezvoltare mai rapidă a ță
rilor rămase în urmă, stabilitatea e- 
conomică mondială, progresul între
gii omeniri.

S-a menționat faptul că marile 
probleme ce confruntă omenirea 
contemporană nu pot fi rezolvate de
cît cu participarea egală și activă 
a tuturor statelor, indiferent de mă
rimea sau orînduirea lor socială.

A fost exprimată hotărîrea Parti
dului Comunist Român și a Partidu
lui Comunist din Australia de a con
lucra tot mai strîns pe arena mon
dială în vederea înfăptuirii idealu
rilor de pace, securitate, indepen
dență. progres și bunăstare ale po
poarelor.

în cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Robert Durbridge, secretar 
național al Partidului Comunist din 
Australia, au subliniat necesitatea 
întăririi conlucrării și solidarității 
dintre partidele comuniste, socialis
te, social-democrate, dintre toate 
forțele progresiste, in spiritul stimei 
și respectului reciproc, al dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, corespunzător condițiilor na
ționale concrete, in lupta pentru 
triumful cauzei păcii, securității și 
independenței, a colaborării în în
treaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Mărturii despre 
roadele muncii înfrățite 

într-o așezare din Mărginimea Sibiului
Deși se află doar la 

cîțiva kilometri de Sibiu, 
deși se poale crede că a' 
fost sau este un satelit al 
acestui mare centru ur
ban, Poplaca, așezare din 
salba strălucitoare numită 
Mărginimea Sibiului, și-a 
păstrat propria-i persona
litate, înfrățită fiind cu 
munții Cibinului care o 
străjuiesc, o alintă și-o 
apără, cu rîul care o stră
bate și care-i poartă nu
mele, cu dealurile ivite 
din munți ca o părere, și 
între care i-au fost așe
zate temeliile. Cind i se 
arată călătorului pornit 
din Sibiu pe un drum ciu
dat de perpendicular pe 
munții împăduriți, această 
așezare seamănă și cu 
Turnu Roșu, și cu Răși
nari, și cu Rîu de Mori 
din Țara Hațegului, și cu 
Vidra din Țara Moților, și 
cu Boița din Oltenia, dar 
și cu un sat din Maramu
reș sau din Bucovina. Po
placa pare poarta unei 
cetăți ale cărei ziduri sint 
plămădite din munții pe 
care se reazimă cerul și
ploile și soarele, prin care

intră și ies noaptea și 
ziua.

Satul, privit de undeva 
de sus, pare o metaforă 
care susține spusele lati
nului despre dacii care 
trăiesc lipiți de munți, o 
metaforă pe care natura 
o revitalizează mereu, in 
fiecare anotimp. Cit des
pre „șesul" satului, acesta 
se întinde dincolo de 
„porțile" sale, către Cris
tian, către Cibin. Pășuni
le, in schimb, urcă si 
urcă vrînd parcă să cuce
rească povirnișurile de 
piatră ale munților. Stra
da principală, delimitată 
de „începutul satului" și 
de „capul satului", pare un 
rîu care adună în albia sa 
alte pirîuri, celelalte uli
țe, toate pietruite. Și, un
deva, intre cele două școli, 
un monument care amin
tește de jertfele poplăce- 
nilor din primul război 
mondial întru săvîrșirea 
unirii Transilvaniei cu 
România, jertfe care însu
mează, de fapt, neistovita 
luptă a acestor oameni 
vrednici pentru dreptate.

pentru mal bine, duse 
de-a lungul vremurilor.

„Pină in 1962 cînd am 
înființat cooperativa agri
colă de producție, ne-am 
cam hirîit cu viața... Și, 
dacă n-ar fi fost unii mai 
neîncrezători în puterea 
noastră și-a pămîntului

dublat aproape, cea de 
porumb a crescut de vreo 
patru ori, iar cea de car
tofi de vreo două ori și 
jumătate De aproape zece 
ori a crescut și avuția ob
ștească, cooperatorii din 
Poplaca fiind astăzi mi
lionari, Și, pentru că în ce

Reportaj de Radu SELEJAN

nostru, poate că n-am fi 
amînat acest lucru pînă-n 
’62" — ne mărturisește
unul din membrii fonda

tori ai ceapeului, om la 
{peste' 72 de ani. Petru 
• Marcu, om care și-n ziua 

de azi trudește cu rîvnă și 
folos.

Firește, lucrurile n-au 
fost nici simple și nici nu 
s-au desfășurat liniar, 
cum s-ar putea presu
pune. O retrospectivă a 
drumului străbătut în 
două decenii de poplăceni 
este mai mult decît sem
nificativă. Astfel, produc
ția de grîu la hectar s-a

privește „puterea" pămîn
tului nu se pot compara 
cu alții care dispun de 
cernoziomuri, se mindresc 
In schimb cu unul din 
cele mai productive sec
toare zootehnice din județ, 

în ce privește sectorul 
vegetal, după cum ne 
spune Petru Bădilă, bri
gadier și secretarul orga
nizației de partid al coo
perativei — om trecut de 
prima tinerețe, țăran sa
dea, cu experiență, cu 
multe anotimpuri și cam
panii agricole în spate, om 
care știe să simtă cu de
getele mîinilor lui bătăto

rite de muncă spicul de 
grîu, știuletele de porumb 
inainte de vremea culesu
lui, în flecare dimineață, 
pentru ca nu cumva din 
pricina intîrzierii recolta
tului să se piardă rodul pă
mîntului — „truda pentru 
a însănătoși păminlul 
nostru n-a' fost ușoară. în 
primul rînd pentru că a 
trebuit să-1 adaptăm la 
tractoare, la combine, la 
îngrășăminte chimice, fo- 
losindu-le și pe cele natu
rale — numai în acest an 
am presărat vreo 2 500 
tone de bălegar — efec- 
tuînd defrișări pe vreo 35 
de hectare, că la noi, pă
durea nu așteaptă prea 
multe invitații să coboare 
pină la griu, săpînd șan
țuri pentru eliminarea ex
cesului de umiditate pe 
aproape 200 de hectare, să 
poată crește spicul ca lu
mea și să nu trebuiască 
să umblăm la cules in 
cizme de cauciuc... Așa 
am ajuns să sporim de 
vreo douăzeci de ori va
loarea in lei a unei nor
me, să adunăm mereu și 
mereu, in fiecare zi, vara

și toamna și iarna și pri
măvara, oamenii satului 
lingă pămîntul nostru și 
să ajungem să scoatem 
din el intr-un an, cit altă
dată in doi-trei".

„Cu douăzeci de ani în 
urmă, iși amintește Ion 
Vințan, președintele C.A.P., 

zootehnia noastră era cam 
sărăcuță... boi, vaci și oi, 
dacă le adunam, nu depă
șeau două sute... și la noi, 
din vremuri străvechi, oa
menii erau vestiți crescă
tori de animale... Dar 
ne-am pornit cu hotărîre 
la treabă. Șeptelul a cres
cut de vreo opt ori, avem 
un sector zootehnic de ți-e 
mai mare dragul să mun
cești. Vaci una și una. 
Avem și vreo 40 de scro- 
fițe de prăsilă să-i aju
tăm cu purcei pe cei care 
contractează cu statul". 
Firesc, producția de lapte 
a crescut și ea de circa 
trei ori față de cea obți
nută în anul înființării 
ceapeului, cînd — zice rî- 
zînd un mai bătrîn zoo
tehnist — „puneam în că-
(Continuare în pag. a III-a)

Scriu aceste rînduri 
sub puternica emo
ție pe care am trăit-o, 
alături de întregul ti
neret al țării, alături 
de întregul popor, 
ascultind magistrala 
cuvîntare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, la sărbă
toarea tinereții revo
luționare prilejuită 
de aniversarea a 60 
de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului 
Comunist și a 25 de 
ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comu
niști din România. 
Cită fierbinte. pă
rintească incredere în 
patriotismul revolu
ționar, în forțele crea
toare ale tineretului 
patriei ‘ noastre, cită 
comunistă convin
gere că „tinăra ge
nerație, ca parte in
tegrantă a întregii 
națiuni, iși va face 
întotdeauna datoria 
acolo unde i-o va 
cere partidul, tara, 
interesele socialismu
lui și comunismului 
în România !“

Crescută și educată 
de partid în spiritul 
dragostei nețărmuri
te față de patrie, ani
mată de romantism 
revoluționar, tînăra 
generație respunde cu 
înflăcărare chemărilor 
adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
angajamentul de a fi. 
prin fapte creatoare,

___________________________________

Ia înălțimea încrede
rii pe care i-o acordă 
partidul, secretarul 
său general. Tinerii 
de lingă noi sînt cea 
mai sensibilă oglindă 
a timpului pe care il 
trăim, a dimensiu
nilor pe care le cu
nosc aspirațiile po
porului român, pu
terea lui neobosită de 
a se autodepăși con
tinuu prin noi fapte

' însemnări 
de

Mihai NEGULESCU

de muncă, de eroism. 
Continuatori ai unor 
tradiții vibrante, ti
nerii acestor ani își 
fac o onoare din 
muncă, din învățătu
ră, din zborul as
pirațiilor cutezătoare. 
Adevărate cetăți ale 
tinereții, nenumărate 
uzine și combinate, 
șantiere și laboratoa
re de cercetare însu
mează biografii și e- 
lanuri care împreună 
dau o medie de vîrstă 
semnificativă pentru 
virtuțile și dăruirea 
patriotică a generației 
tinere. Și-n timp ce 
amintirile vorbesc 
despre anii grei- ai 
tinereții de odinioară, 
în timp ce amintirile 
păstrează focul viu al 
tinereții revoluționa
re, în timp ce vîrste- 
le mature ale țării de 
azi pot evalua din

propria experiență ce 
a fost ieri și ce este 
astăzi, tinăra genera
ție a acestor ani se 
bucură a trăi biogra
fia oricărui om năs
cut intr-o societate 
nouă, în anii în care 
socialismul a trium
fat. Și crescînd odată 
cu țara, tinerii au ca 
nobil țel munca, învă
țătura, slujirea neo
bosită a patriei, a po
porului. Ei se află 
azi in primele rînduri 
ale bătăliei pentru 
nou, pentru ridicarea 
patriei spre noi culmi 
de progres șl de 
bunăstare.

în țara în care mi
nunați tineri, ase
meni lui Bălcescu, au 
gindit trepte revolu
ționare ale țării, în 
țara în care tineri, a- 
semeni utecistului 
Nicolae Ceaușescu, au 
crescut și s-au afir
mat ca fii de seamă 
ai Partidului Comu
nist Român, ai po
porului, în tara în 
care oameni tineri au 
avut o contribuție co- 
vîrșitoare în lupta 
pentru independență, 
pentru unitate, pen
tru scuturarea asupri
rii sociale și naționa
le, a fi tînăr înseamnă 
astăzi a te simți păr
taș al istoriei de lu
mină, a te simți păr
taș la efortul și cute
zanța de a făuri țării
(Continuare 
în pag, a III-a)
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DIVERS
„Mulfumim 
marinarilor 
romani!"

Reproducem textul unui telex 
trtmis de o companie de arma
tori din Grecia către „Navrom"- 
Constanța : „Mulțumim din toa
tă inima pentru buna coope
rare și înaltul umanism de care 
au dat dovadă marinarii ro
mâni care au salvat echipajul 
navei „Gay Fidelity".

Intorcîndu-se spre patrie cu 
cargoul „Năsăud", marinarii ro
mâni au observat semnale lu
minoase prin care cineva cerea 
cu disperare ajutor, undeva la 
sud de Capul Tiran din Marea 
Roșie.

— Cu toată viteza spre locul 
sinistrului! — a ordonat căpita
nul de cursă lungă Ion Văduva.

Navigatorii români au găsit 
cargoul grecesc „Gay Fide
lity" in flăcări. Timp de 12 ore, 
cu multă bărbăție, marinarii 
români s-au luptat cu flăcările. 
Rind pe rind, i-au adus la bor
dul cargoului 
29 de membri 
grecesc aflat în pericol, 
vindu-i.

Un tînăr de 
milioane

„Năsăud" pe cei 
ai echipajului 

sal

Se numește Sebestyen T.Se numește Sebettyen T. Ist
van. Este inginer la Întreprin
derea de tractoare din Miercu- 
rea-Ctuc. De cind a cucerit lo
cul intîi pe județ la concursul 
de creație tehnico-ștlințifică 
pentru ttneret, cu două invenții, 
i-a mers vestea de „tinăr cu 
idei de milioane". Și nu intim- 
plător. Prin aplicarea primei in
venții întreprinderea realizează 
mari economii de energie .elec
trică și de valută, iar a doua 
invenție aduce o economie de 
peste 3,5 milioane lei la 1000 
tractoare fabricate. Deși ambele 
invenții vizează prelucrarea la 
rece a metalelor, tinărul inginer 

nou.arde de pasiunea pentru 
Succes mai departe .'

Au știut caii 
sâ-noate...

in timp ce im praștia gunoi de 
grajd pe un teren al cooperati
vei agricole Costișea, județul 
Neamț., in apropierea canalului 
de aducțiune al hidrocentrale
lor de pe Bistrița, Ion Păduraru 
a scăpat citeva clipe din ocai 
caii de la căruță. Scăpați din 
ochi și din hățuri, caii s-au în
dreptat spre marginea canalului. 
Căruța a alunecat și a tras in 
apa rece ca gheata pe bidivii. 
Datorită înclinației pronunțate 
a pereților canalului, toate în
cercările căruțașului de a ieși la 
mal au fost zadarnice, iar 
apele învolburate il duceau la 
vale. Noroc că atelajul avea 
roți pe pneuri și caii știau să 
înoate I Și tot norocul a făcut 
să se afle prin apropiere cioba
nul Nicolae Sirbu, care a adus 
o fringhie cu care a reușit si 
priponească „nava"' in derivă, 
după o „croazieră" de o jumă
tate de 'kilometru, pini la sosi
rea grabnică a unui tractor care 
a readus-o la mal.

| Imprudență

I
I
I
I
I

S-a intlmplat In comuna Mo- 
țăței, județul Dolj. Mai exact, in 
locuința cetățeanului Constantin 
Toma. Din cauza unei butelii 
improvizate, s-a produs o puter
nică explozie, urmată de un in
cendiu. Mama sa. Ecaterina 
Toma, și fiul său. in vîrstă de 
14 ani, și-au pierdut viața, iar 
alte șapte persoane au fost in
ternate in spital cu diferite ar
suri unele foarte grave. Cu 
te intervențiile medicilor, 
din persoanele internate 
mai putut fi salvată.

Culmea nesăbuinței este

toa- 
una 
n-a.

I
că. 

potrivit cercetărilor întreprinse, 
C.T. folosise butelia improviza
tă in condițiile in care 
două butelii originale, iar 
dintre acestea era plină.

avea 
una

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fârâ tîrguialâ!
Lucrind ca șofer. Florea Tu

dor din comuna Nanov. județul 
Teleorman, transporta furaje 
concentrate. De la fabrica din 
Alexandria la unitățile agricole. 
Transporta și la unitățile agri
cole, dar și la... domiciliul său. 
După ce și-a asigurat un stoc 
apreciabil, a dat sfoară-n jur in 
căutare de cumpărători. (Citește 
amatori de chilipir). S-au găsit 
cițiva chilipirgii, dar și oameni 
cinstiți, care au sesizat organele 
de ordine. Care organe de ordi
ne au făcut ..inventarul"... depo
zitului de concentrate de la do
miciliul șoferului. Acum negus
torul de ocazie trebuie 
seamă in fața instanței 
cată. Fără tîrguială !

Nedorită 
performanță

In ziua in care i se 
pedeapsa la care fusese con
damnat, Dinu Lungu le-a spus 
la plecare celor care mai aveau 
de „zăbovit" înăuntru :

— Uitați-vă bine la mine, că 
nu mă mai vedeți pe aici.

Și Dinu Lungu a plecat spre 
casă. In aceeași zi, ajuns in 
gara Simeria, a uitat de unde 
ieșise și ce spusese, căutind 
scandalul cu luminarea. Degea
ba au încercat cițiva călători de 
pe peron să-l potolească. El o 
ținea una și bună, proferlnd in
jurii in dreapta și-n stingă. Ju
decat după procedura de urgen
ță. a fost trimis inapoi de unde 
abia ieșise chiar in aceeași zi. 
pentru încă trei luni...

Tristă și nedorită perfor
manță !

Rubrică 'eoliîotâ de
Petre POPA
și corespondenții „I

să dea 
de jude-

isprăvise
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Scînteh" |

Experiențe și inițiative care merită atenția tuturor gospodarilor
„Orașul garoafelor" poate și trebuie să producă și legume
Orașul Codlea este un centru in- 

dustrial-agrar dispunind de citeva 
puternice unități economice și aflat 
in plină dezvoltare din punct de ve
dere urbanistic. Totuși, 43 ia sută din 
populația orașului — aproximativ 
3 000 de familii din 7 000 — locuiesc 
in case cu curte, iar mai mult de o 
cincime — 1 500 familii — dețin și 
loturi in folosință de la cooperativa 
agricolă. Așadar, posibilitățile pro
ductive din gospodăriile populației 
nu sînt de neglijat. Cu toate acestea, 
pină in toamna trecută, ponderea 
producției agroalimentare în aprovi
zionarea orașului era sub posibilități. 
Există exemplul multor gospodării 
cu tradiție in creșterea animalelor și 
in cultivarea legumelor, dar acesta 
nu are incă o largă răspindire, așa 
cum cer noile exigențe apărute oda
tă cu aplicarea principiilor autoapro- 
vizlonărli.

Este interesant, pentru o mai bună 
evaluare a potențialului de producție 
al gospodăriilor populației, să arătăm 
că cei 166 de cetățeni care au avut 
contracte cu statul in 1981 (numărul

lor redus grăiește de la sine) au li
vrat 70 de bovine cintărind 30 de 
tone, 40 de porci (5,2 tone carne in 
viu), 33 de ovine (1,3 tone), 150 000 
hl lapte etc. Ce au produs insă cei
lalți locuitori, celelalte gospodării ? 
Caiitatea de „locuitori de oraș" le-a 
dat multora convingerea că alimen
tele de care au nevoie „trebuie" să 
le fie asigurate de Ia fondul centra
lizat al statului. Firește, nu ne refe
rim in primul rind la cei ce locuiesc 
in blocuri (cu toate că și contribu

mentare realizate pe plan local, în 
curți și grădini, pe loturile persona
le : peste 290 tone carne, 146 tone 
carne de pasăre (circa 33 la sută din 
necesar), un milion și jumătate de 
ouă (aproximativ 30 Ia sută din ne
cesar), 1 112 tone legume ; la cartofi 
se scontează pe un surplus de peste 
o mie de tone față de necesarul de 
consum.

O investigație pe teren ne arată că 
de pe acum, cind zăpada acoperă 
incă pămintul, s-au făcut importanți

ÎNSEMNĂRI DIN CODLEA

ția acestora ar trebui să fie avută in 
vedere), ci la aceia care dețin curți 
și grădini.

E adevărat, observațiile nu se re
feră la toate produsele, dar, după cum 
se observă din tabelul de mai jos, ele 
sint valabile in special la bunuri 
agroalimentare mai ușor de obținut 
in orice gospodărie :

Sursele de constituire a fondului de consum in 1981
- în procente -

Produsul 
agroaiimentar

Asigurat 
de Ia fondul de stat

Produs in 
gospodăriile populației

Carne 72 28
Păsări 95,8 4,2
Ouă 76.5 23,5
Legume 27,4 72,6
Cartofi 4,7 95,3

După cum se vede, cele 3 000 de 
gospodării cu grădini și curți au fo
losit destui de bine terenul. O spun 
cifrele reprezentind aportul acestora 
in consumul local de cartofi, legume 
și, intr-o oarecare măsură, la carne. 
Surprinzător de mică a fost produc
ția de păsări șl, in consecință, destul 
de redusă și aceea de ouă. Cele 3 000 
de familii care dispun de curți pu
teau, nu incape îndoială, să crească 
mai multe păsări ca să nu fie ne
voite, așa cum s-a intimplat, să se 
hrănească cu păsări aduse din alte 
părți. Ponderea mică a producției de 
carne de pasăre, ouă, la care se a- 
daugă producția absolut insignifiantă 
de lapte (motiv pentru care nici nu 
a fost cuprinsă în tabel), comparată 
cu producțiile mari de alte sorti
mente de carne, legume și cartofi, 
sugerează concluzia — confirmată și 
de localnici — că există mari discre
panțe intre aportul diferitelor cate
gorii de locuitori la producerea ce
lor necesare hranei. Astfel, un nu
măr restrîns de gospodării, care au 
rămas țărănești, furnizează cantități 
importante de produse, in timp ce o 
mare parte din locuitorii care s-au 
„orășenizat" nu mai cresc nici mă
car citeva găini pentru ouă. Conclu
zia e Întărită și de observația vizua
lă a trecătorului prin Codlea : în 
multe curți locul straturilor cu le
gume, al tăpșanelor cu iarbă a fost 
luat de... platforme cimentate.

Pe baza evaluării judicioase a po
tențialului, a experienței acumulate 
și ținind seama de creșterea consu
murilor pe un locuitor, in programul 
privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea în 1982 au fost prevăzute 
cantități sporite de produse agroali

pași pentru transpunerea în fapt a 
acestor prevederi. Unul din cuvintele 
de ordine stabilite este ca deputății 
să se afle in fruntea acțiunilor gos
podărești, inclusiv în ceea ce privește 
autoaprovizionarea.

Ana Silea este deputată în circum
scripția nr. 23. „In circumscripția de 
care răspund locuiesc mulți coope
ratori. Mai toți cresc animale, iar in 
curțile lor sădesc cele de trebuință 
cămării. Sint invățați cu munca pă- 
mintului sau la grajduri. Dar sint și 
«fabricanți», cum le spunem noi ce
lor din industrie, ale căror curți sint 
acoperite cu beton. Cu prilejul re- 
censămintului mi-am propus să mă 
opresc mai mult in gospodăriile a- 
cestora, să le explic de ce este ne
cesar să spargă betonul și să plan
teze legume sau plante de nutreț 
pentru animale". Ana Silea este ea 
însăși un exemplu de hărnicie și spi
rit gospodăresc. De 15 ani încoace 
contractează animale cu statul. 
Curtea ei e plină de animale : o vacă, 
15 oi, păsări, 3 porci.

In altă parte a orașului, in circum-

Viorel Dicu, pădurar din Codlea, hrănind o parte din cele 60 de oi pe Care 
le crește Foto : R. Șerban

scripția nr. 17, deputată este Viorica 
Cirstoloveanu, funcționară la Între
prinderea de sere. Circumscripția cu
prinde străzi in pantă, cu teren pu
țin in jurul caselor, dar locuitorii 
intrețin o veche și trainică tradiție 
in creșterea animalelor. „Prin partea 
locului vacile au învățat să ’ urce 
chiar și un fei de trepte amenajate 
ca Șă ajungă la grajd — ne relatează 
deputata. Nutrețul este, de aseme
nea, destul dc greu de urcat. Dar oa
menii s-au obișnuit să aibă anima
le pe lingă casă și nu pregetă să facă 
orice efort pentru a le crește". Dar 
deputata ?

Intrăm în curtea ei, printre acare
turi, și numărăm 35 de oi, 2 cai, păsări, 
purcel. „La întilnirea cu alegătorii 
ne-am sfătuit împreună ce putem 
face pentru a spori numărul de ani
male pe bază de contract. Exemplul 
crescătorilor Ioan Motcă, Nicolae 
Vlădăreanu, care au predat, în 1931, 
cite doi tăurași, al Anei Marcu, 
care a livrat 20 kg de lină, cîștigu- 
rile obținute de ei au fost cele mai 
bune argumente. Sper că în toate 
cele 120—130 de gospodării din cir
cumscripție se va crește un număr 
sporit de animale. In această pri
vință mă bizui mult pe sprijinul co
mitetelor de cetățeni. Spre exemplu, 
pe strada Cetății conlucrez strîns cu 
Glxeorghe Tecușan, Ion Blidar si 
Ioan Șchiopu, iar pe strada Mihail 
Kogălniceanu cu Elena Stan. Cu ei 
merg pe teren și tot cu ei mă sfătu
iesc în toate".

Așadar, se poate spune că infăp- 
tuirea programului de autoaprovi- 
zionare e pregătită din punct de ve
dere organizatoric. Există insă și 
unele greutăți obiective. Una dintre 
ele ne pare de o deosebită urgență. 
Cele 800 hectare de pășune ale coo
perativei agricole sint acoperite cu 
un soi de iarbă ce preface pămintul 
in mușuroaie, iarbă pe care vitele nu 
pot să o pască. Pentru recondițio- 
narea acestei suprafețe, întreprin
derea de pajiști — Brașov încasea
ză de la C.A P. sume importante 
(numai in 1981 — 400 000 lei). In 
schimb, a executat lucrări de cel 
mult 100 009 lei. Sint 15 ani de cind 
acest teren nu a mai fost arat, lu
crare ce se impune cu stringență 
pentru stîrpirea ierburilor și pentru 
îmbunătățirea acestei întinse și atit 
de necesare pășuni. Pentru poten
țialul agricol al orașului, în a cărui 
balanță’furajeră chiar și un petic de 
pămînt de cițiva metri reprezintă o 
valoare, o asemenea suprafață este 
deosebit de importantă. Este în in
teresul realizării producției necesare 
autoaprovizlonării orașului, ca și a 
cantităților de produse pe care cetă
țenii s-au angajat să le livreze la 
fondul statului, ca întreprinderea în 
cauză să-și facă datoria.

Codlea vrea să-și creeze un nou 
renume, pe lingă acela de „oraș al 
florilor" : de așezare in care spiritul 
gospodăresc, inițiativa cetățenească 
„înfloresc" la fel de frumos ca și ga
roafele.

Rodica ȘERBAN

Buni mineri, buni crescători de animale
„Cei mai buni mineri sint totoda

tă și cei mai buni crescători de ani
male. După șase ore de muncă în 
subteran, continuarea activității in 
zootehnie, la strinsul finului sau în
grijirea animalelor este o îndelet
nicire rentabilă, de mare ajutor pen
tru gospodăria fiecăruia, dar și un 
mod ideal de menținere a stării de 
sănăthte". Precizind că Ia această 
concluzie au ajuns zeci de mineri 
din Certeju de Sus, tovarășul Viorel 
Ocoș, secretar al Comitetului jude
țean de partid Hunedoara, ne-a pro
pus să vedem cum sint îmbinate în 
comună cele două ocupații, amîndouă 
de incontestabilă actualitate.

Ajungind Ia Certeju, unul dintre 
primii gospodari pe care i-am cu
noscut a fost Savu Grava.

— Sint miner de zece ani, iar cres
cător de animale de cind mă știu pe 
lume — povestește el. De loc sint 
din Zlatna. localitate unde, dintot- 
deauna, oamenii au îmbinat mineri
tul cu oieritul. Cind m-am apucat să 
cresc oi. unii mi-au zis : «Ce să 
mai porți grija a- 
nimalelor cind ai ______________
„Alimentara" la 
îndemină?!». Ce-i 
drept, noi, mine
rii, cîștigăm foar
te bine : în ce 
mă privește, iau 
4 600 lei pe lună 
din minerit. Dar 
le-am răspuns : 
„Mina «aduce» bani, animalele «a- 
duc» și bani, și cămara plină".

— Cite animale creșteți ?
— 28 de oi, porc, păsări. Vreau 

chiar să mai cumpăr zece oi cu miei, 
să am o turmă model. Cind vin de 
la mină, înainte de a intra în casă, 
dau pe la oi. Ziua e lungă și, după 
șase ore de minerit, o asemenea 
ocupație te odihnește, te forțează, 
intr-un fel, să te plimbi la aer cu
rat. Anul trecut, încheie gazda, 
am vindut statului 17 kg lină' 
de la 17 oi, anul acesta o să vind 
o cantitate dublă, în afară de lapte 
și berbecuți pentru îngrășare. Ase
menea fapte sînt un bun îndemn 
pentru ca și alții să facă la fel.

Poate că are Savu Grava condiții 
mai deosebite pentru a fi crescător 7 
Nu. condițiile sint, practic, aceleași 
pentru toți locuitorii comunei. Con
siliul popular asigură pășunea. In 
plus, gospodarul cumpără și iarbă 
de la cei plecați din sat sau de la 
cei cărora le prisosește, o cosește și 
face fin.

„Anul trecut, minerii au cumpărat 
80 de oi, anul acesta „turma" lor va 
crește și mai mult.

Exemple bune oferă și pensiona
rii mineri. Fostul șef de brigadă, 
pensionarul Cornel Ștef, din satul 
Vărmag, crește 5 bovine, cîțiva 
porci, păsări. El a vindut statului, 
anul trecut, 1 200 I lapte. La fel, 
ajuns la virsta pensiei, Simion Mi- 
huț a selecționat și crește oi care 
fată crte -doi miei. In acest1 an, a 
obținut miei gemeni de la 12 ai. El 
a contractat și. vindut statului..cite

FILTRUL DE ULEI PENTRU „DACIA",
SUPUS FILTRULUI GlNDIRII TEHNICE

trei kilograme lină de fiecare oaie, 
in total 110 kg.

Nu se lasă mal prejos nici acei 
mineri care locuiesc in blocuri. Mi
nerul șef de brigadă Ivan Firan 
locuiește în apartament la bloc și 
crește 5 oi intr-un adăpost simplu, 
amenajat pe un teren din apropiere. 
Minerul Gheorghe Sincu și-a cum
părat 24 de oi pe care le ține îm
preună cu alte 40 ale unui munci
tor care are casă cu curte în gos
podăria acestuia. După cele 6 ore 
de șut în mină, vara cosește finul 
ori își ia concediu in perioada co
sitului. Nu stă degeaba la fereastră, 
să privească de la etaj.

Numărul oilor din comună a cres
cut de la 1 600 în 1980 la 2 000 în pre
zent. Datele recentului recensămint 
al animalelor ilustrează o creștere, 
a efectivelor, la toate speciile.

Și totuși, consiliul popular consi
deră că posibilitățile comunei nu 
sint nici pe departe atinse. In ulti
mul deceniu, citeva sute de hectare 
de teren arabil au rămas nelucrate, 

devenind finețe. 
_______________ Acestea sint cosi-

însemnări din comuna 
Certeju de Sus, 

județul Hunedoara

te, dar o mare 
parte a finului 
este vindut. Fe
nomenul trecerii 
de la ocupația de 
crescător de ani
male la aceea de 
producător de fin 
pentru vinzare 

tindea să ia proporții. O practică ne
economică nici pentru gospodarii de 
la munte, nici pentru cumpărători. 

O altă problemă este aceea a unel
telor. S-au făcut prototipuri cores
punzătoare pentru cerințele micii 
zootehnii la fabrica de producție in
dustrială mică și prestări servicii 
din Hunedoara. într-o microexpozi- 
ție organizată aici, sînt etalate plu
guri reversibile, grape și prăsitori 
pentru tracțiunea animală, toate fă
cute după modele aduse din gospo
dăriile țărănești și consacrate prin 
practica populară. Uneltele sint reu
șite, dar... se așteaptă de mult sta
bilirea prețului de vinzare și trece
rea la fabricația de serie.

Gospodarii din Certeju au depășit 
planul de livrare la carne, vînzînd 
statului 303 tone (cu 11 tone peste 
plan), si l-au îndeplinit integral la 
lină, dar, din diferite cauze, nu au 
realizat contractele la lapte. Nu 
știm să se fi analizat cauzele acestei 
stări de lucruri — în schimb orga
nele județene au prevăzut un plan 
de contractare de 7 600 hl lapte. Că 
e posibil să se realizeze mai mult 
decit anul trecut o atestă simplul 
fapt că, pină acum, s-au contractat 
aproape 1 000 hl. Dar pentru o creș
tere de 10—12 ori, față de anul tre
cut, este necesară o analiză foarte 
amănunțită a realităților, posibilită
ților șl măsurilor ce trebuie între
prinse.

Constantin BORDEIANU

GmWLjGnTTORiLOK,
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII^

Mv

Opinii '

La temelia dezvoltării comunei
— hărnicia oamenilor

Ce faceți cu filtrul de ulei de la 
motorul mașinii dumneavoastră, 
după ce ați parcurs 10 000 de kilo
metri ? Evident, il aruncați. Și asta 
pentru că filtrul de ulei, așa cum 
este el construit acum, nu poate fi 
in nici un fel refolosit.

Dar dacă ați parcurs — să zicem 
— numai 5 000 de kilometri, puteți 
să vă dați seama dacă filtrul iși 
mai îndeplinește sau nu funcția lui 
in sistemul de ungere cores
punzătoare a motorului și, 
deci, buna lui funcționare ? Nici 
asta nu este posibil. Și sînt destul 
de dese situațiile cind — fie datorită 
unor defecțiuni de construcție, fie 
datorită materialului filtra'nt neco
respunzător, a calității uleiului și 
a altor cauze — filtrul nu își în
deplinește in condiții normale ro
lul, ceea ce provoacă defecțiuni in 
funcționarea motorului.

De la aceste întrebări și con
statări simple a pornit cunoscutul 
inventator piteștean Vasilc Dumi
trescu. cadra didactic la Institutul 
de invățămint tehnic superior din 
Pitești, și a găsit răspunsuri care 
să elimine aceste neajunsuri. El a 
conceput, a probat și verificat in
denting un filtru demontabil, care 
permite, prin adăugarea unui inel 
filetat și a unuia de etanșare, să 
fie folosite in continuare carcasa 
metalică și alte componente, 
schlmbind doar elementul filtrant 
din hirtle.

Nu ne oprim asupra descrierii 
tehnice. Vom sublinia doar că 
asemenea filtre de ulei cu car
casă demontabilă se fabrică in 
alte țări și sînt folosite pe auto
turisme. dar soluțiile tehnice com
plicate și costul destul de ridicat 
fac să diminueze mult avantajele 
pe care le prezintă. Soluția pro
pusă de inventatorul piteștean in- 
lătură aceste neajunsuri. L-am 
rugat pe Vasile Dumitrescu să pre
zinte succint citeva din avantajele 
soluției de realizare a filtrelor de 
ulei demontabile. Acestea ar fi :

1. Simplitatea constructivă a so
luției, care ptevede prelucrarea 
fără nici o modificare a elemen
telor din construcția obișnuită a 
filtrelor și care necesită in Plus

numai două inele filetate simple, 
pentru asamblare ; 2. îmbunătă
țirea condițiilor de lubrifiere prin 
posibilitatea curățirii periodice a 
elementului filtrant și deci creș
terea durabilității motorului ; 3.
remedierea unor deficiente de 
execuție prin accesibilitatea oferită 
de demontate. îmbunătățind cali
tatea filtrului ; 4. reducerea con
sumului de ulei prin mărirea 
duratei de utilizare pe seama pre- 
întimpinării degradării premature 
a uleiului prin impurificare ; 5. 
reducerea consumului de hîrtie 
micronică, prin dublarea perioadei 
de utilizare a elementului filtrant ; 
6. reducerea consumului de metal 
și elemente de cauciuc, prin recu
perarea integrală a acestora și 
refolosirea pe toată durata „de 
viață" a. autoturismului ; 7. posi
bilitatea demontării furnizează in
formații suplimentare asupra func
ționării motorului, constituind 
deci un important mijloc și în fa
voarea diagnosticării.

Ca domejiiu de aplicabilitate, 
soluția vizează toate autoturismele 
„Dacia-l 300“, atit cele de construc
ție nouă, cit și cele aflate în cir
culație.

în ce privește eficiența economică 
a soluției, raportindu-ne la un 
parc de 500 000 de autoturisme, car» 
fiecare parcurge anual cite 15 000 
km, s-ar economisi anual 525,5 tone 
metal, 18,75 tone hîrtie micropo- 
roasă, 9 tone de cauciuc, rezultate 
din cele 750 000 filtre necesare 
anual. Dacă avem în vedere cos
tul unui filtru, rezultă o econo
mie in exploatare de 57 000 000 lei 
anual.

La aceste estimări nu a fost luată 
în calcul economia de lubrifiant, 
prin prelungirea duratei de utili
zare pină la degradare, creșterea 
durabilității motorului, îmbunătă
țirea randamentului motoarelor și 
nici efectul dezafectării unor capa
cități de producție ș.a.

Vasile Dumitrescu a înaintat 
această propunere întreprinderii 
de autoturisme din Pitești. Să spe
răm că-și va găsi cit de curind și 
în mod corespunzător aplicare^.

A. PARASCHIV

Comuna Butoiești se numără 
printre comunele fruntașe ale ju
dețului Mehedinți. De la Încheie
rea cooperativizării agriculturii 
și pînă în prezent, localitatea 
noastră a cunoscut o puternică 
dezvoltări), atit economică, cit și 
social-culturală, incit azi ne sim
țim mindri că trăim intr-o așe
zare înfloritoare. Căci ce poate fi 
mai minunat decit să vezi cum 
prin muncă se ridică nivelul de 
civilizație al locurilor unde tră
iești, cum crește gradul de cultură, 
cum se formează oamenii noi.

Mănoasa vale a riului Motru, 
ce străbate satele noastre, produce 
azi mai mult ca oricind, consti
tuind hambarul cerealier al co
munei, unde se încarcă anual sute 
de vagoane de grîu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
in, legume și fructe etc., pentru 
marile hambare ale județului, ale 
tării. Valoarea producției agricole 
(vegetale și animale) obținute anul 
trecut a fost de aproape 20 mili
oane lei, iar a activităților indus
triale, de 1 748 000 lei. Țăranii coo
peratori din cele 8 sate compo
nente ale comunei își desfășoară 
activitatea în 4 ferme dotate cu 
diferite tipuri de mașini și utilaje 
agricole ; comuna dispune de 30 
tractoare, 12 semănători, 12 dis-

Trenul 
și risipa de

în exploatările forestiere, ani 
de-a rindul. pentru transportul 
materialului lemnos, ca si al mun
citorilor, au fost folosite liniile

curi, 8 combine C-12, 4 tractoare 
cu remorci și alte asemenea uti
laje.

Acum cimpul freamătă, animat 
de munca țăranilor cooperatori, 
care au pășit In noul anotimp cu 
ginduri mari. Pe lingă executarea 
la timp și de bună calitate a tutu
ror lucrărilor, el și-au propus să 
redea circuitului agricol, în aceas
tă primăvară, o suprafață de 50 
ha teren, din care 8 ha prin de
frișarea luncilor Motrului.

Dacă in urmă cu 30-40 ani Ia 
noi existau doar citeva case din 
zid, restul fiind din gard de nuiele 
lipit cu pămînt, azi, la tot pasul, 
vezi case noi, multe din ele cu 
etaj, avind tot confortul gospodă
resc necesar. In comună există, 
de asemenea, un dispensar medi
cal bine dotat, o școală spațioasă, 
cu laborator și mai multe cabi
nete de studiu, edificii noi — 
poștă, magazin, brutărie etc.

Prin înfățișarea ei, prin oamenii 
harnici care o înfrumusețează zi 
de zi, comuna Butoiești este iu
bită și apreciată atit de cei care 
trăiesc și muncesc aici, cit și de 
cei ce o vizitează.

Emitian COR1CI 
muncitor, comuna Butoiești, 
județul Mehedinți

forestier 
carburanți...
ferate forestiere. Cu timpul, ca ur
mare a construirii dramurilor 
forestiere, in multe locuri s-a re
nunțat la asemenea mijloace de

transport economicoase, care au 
fost in bună parte desființate, 
recurgindu-se la utilizarea mijloa
celor auto, mult mai costisitoare. 
In sectorul de exploatare fores
tieră din comuna noastră, Răs- 
tolița, au rămas totuși două ase
menea linii ferate forestiere, care 
nu pot fi folosite insă in condiții 
corespunzătoare. Aceasta din 
cauză că, peste linia principală, 
pe o distanță de 7 km, a fost su
prapus un drum forestier. Așa 
stind lucrurile, s-a înființat un 
depozit intermediar, unde se des
carcă lemnul din vagoane, apoi 
se reincarcă în remorci și este 
transportat pină la depozitul fi
nal. In acest fel, cresc cheltuielile 
de transport și de manipulare, iar.

pe de altă parte, trebuie să se 
efectueze curse auto suplimentare, 
cu consum mare de carburanți, 
pentru transportul muncitorilor, 
al cărbunilor pentru alimentarea 
locomotivelor, al unor materiale 
și piese de schimb necesare între
ținerii utilajelor din dotarea uni
tății etc.

Toate aceste neajunsuri și pa
gube ar putea fi evitate dacă dru
mul forestier ar fi mutat de pe 
linia ferată și amenajat paralel 
cu aceasta, pentru ca trenurile fo
restiere să poată fi folosite in 
bune condiții atit vara, cit și 
iarna.

Francisc PUȘCAȘ
comuna Răstollța, Mureș

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Prin modernizările aduse in fabricația întrerupătoarelor de înaltă 

tensiune la întreprinderea „Electroputere" Craiova se realizează o redu
cere a consumului de metal de pină la 2 400 kg pe fiecare aparat. în acest 
fel, la nivelul unui an de producție, se obține o economie de circa 400 tone 
metal. (Nicolae Maroga, tehnician). • N-aveți un bilet în plus ? Biletele 
pentru transportul in comun din municipiul Tirgoviște sînt puse in vînzare 
in librării. Or. acestea sint amplasate departe de stațiile de autobuze. In 
zona gării, de pildă, nu există nici un centru de unde să putem procura 
asemenea bilete. De aceea, sugerăm conducerii I.J.T.L. să ia măsurile ne
cesare pentru ca biletele de Călătorie să fie distribuite și prin alte unități 
comerciale, cit mai la îndemină cetățenilor. (Mihai I. Vlad, Tirgoviște). 
• Sugerăm organelor C.F.R. de resort să analizeze posibilitatea mutării 
pasarelei din gara Buzău la punctul de trecere din apropierea spitalului 
C.F.R., unde cetățenii traversează direct liniile ferate, expunîndu-se la 
accidente. Dacă această măsură nu poate fi pusă în aplicare, pasarela ar 
trebui, totuși, desființată, spre a i se da altă întrebuințare metalului din 
care este făcută, deoarece ea a devenit inutilă prin construirea pasajului 
de trecere subteran ce face legătura intre cartierul Mihai Viteazu și zona 
industrială. (Ionel Nișcoveanu, Buzău). • Cu contribuția cetățenilor, in 
orașul Urziceni s-au realizat importante lucrări de reparații și întreținere 
la clădirile școlilor generale și grădinițelor pentru copii, s-au efectuat 
amenajări la unitățile școlare și preșcolare. Valoarea acestor lucrări depă
șește o jumătate milion lei. Cetățenii au propus și au hotărît ca in acest 
an să se realizeze, la școala generală nr. 3 din cartierul Poștei, un atelier 
scoală, un laborator și o grădiniță pentru copii. (Gheorghe Gheorghiu, pro
fesor, Urziceni, jud. Ialomița)

teatre

tv
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11,05 Prestigiul liceului agroindustrial
11.30 Roman foileton : „La Barraca". 

Episodul 2
12,15 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră
12,20 Melodii populare
12.40 Viața economică
13,00 închiderea programului
i«,oo Telex
16.05 Imagini din Pakistan
16,25 Viața școlii
16.30 Clubul tineretului

17.30 Consultații tn sprijinul învățămîn- 
tului politico-ideologic

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 La zi în agricultură
20.45 Divertisment muzical
21.05 Arc peste timp In satul românesc
21.30 Teatru TV : „Mozart șl Salieri” de 

A. s. Pușkin. Premieră pe țară
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 salonul TV al artelor plastice. 

Enigma Andreescu
21,10 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „B“. Partea a III-a
22,15 Telejurnal

■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30, (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 19,30. 
H Radioteleviziunea Română (14 68 00, 
str. Nuferilor 62) : Concert susținut 
de formația „ARS NOVA“. Dirijor : 
Cornel Tăranu — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Faust — 
18.
■ A.R.I.A. (la Ateneul Tineretului, 
aleea Alexandru nr. 38) : Concert de 
jaz susținut de grupul „ALLEGRO* 
din Moscova — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma asupra anemonelor — 
19,36.
HI Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Co
piii lui Kennedy —• 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
■ Teatrul „Nottara* <59 31 03): Micul 
infern — 19,30, (sala Studio) : Inele, 
cercei, beteală — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic,

14 72 34) : Povestea unei iubiri — 
19,30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30, (sala Victoria, 50 58 65) : 
Idolul femeilor — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română “ 
(13 13 00) : Soarele Carpaților — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45): 
Varietăți — 19.30.
B Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 17,30.
B Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Osul de pește fermecat — 17, (la clu
bul uzinelor „Republica4’): Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17.
B Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu44 '14 26 10) : Concert de 
concerte. Dirijor : Aurel Niculescu. 
Soliști : Vasile Cristian, Mihai Timof- 
te, Carmen Mihalache — 19,30.

cinema
Eg Destinația Mahmudia : SCALA 
(11 03 72) - 9,30; 11.30: 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,43: 18; 20,15, CULTURAL
(83 50 13) — 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. 
B Maria Mirabela — 9; 10,30: 12;
13.15; 14,45, Moscova nu crede în la
crimi — 16.15; 19 : DOINA (16 35 38).

B Grăbește-te încet : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45;
20, MUNCA (21 30 97) — 14: 16: 18; 20. 
H Liniștea din adîncuri : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
B Angela merge mai departe : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11; 13; 15,30; 
17,45; 20, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Semnul șarpelui : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Destine romantice : PROGRESUL 
23 94 10) — 16; 18; 20.
B Umbrele trecutului : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20. . f
B Cei șapte fantastici : PATRIA 
(11 86 25).— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9;
11,15: 13,3l; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Europenii • SALA MICA A PALA
TULUI — 15; 17,15; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Bărbații : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
B Prietenii ; ARTA (21 31 86) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 18,15; 20.
15,30; 17,30; 19,30.
B Amintiri : VIITORUL (11 48 03) — 
B Copie la indigo : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Apărarea siciliană: DACIA (50 35 94)

— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15. »
B Moara cu noroc : EFORIE (13 04 83)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14: 17; 
19,30.
B Pentru țară și rege : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Omul puma : FESTIVAL (15 63 84)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
B De la 9 la 5 : FEROVIAR '50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA '79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
B Polițistul ghinionist : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
B Incident la graniță : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA (85 77 12) - 9; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Superpolițistul; POPULAR (35 15 17)
— 15,30; 17,30; 19,30, LIRA (317171) — 
15,30; 18: 20.
B Despărțirea î DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 14; 16,30; 19,15.
B Toate mi se intimplă numai mie : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
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Tovarășului LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
Președinte al Partidului Socialist Revoluționar din Peru

Tovarășului ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar din Peru

Am plăcerea să vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de succes, cu prilejul investirii dumneavoastră de către Congresul al II-lea 
al partidului in înaltele funcții de președinte și, respectiv, secretar ge
neral ai Partidului Socialist Revoluționar din Peru.

Exprimind satisfacția față de bunele relații statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar din Peru, am convin
gerea că aceste relații, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta 
continuu, in interesul celor două partide, al poporului român și poporului 
peruan, al cauzei generale a păcii, securității și independenței naționale, 
înțelegerii și cooperării, dezarmării și destinderii în întreaga lume. ,

N1COLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

In acest an urmează să se cultive 514 000 hectare cu floarea-soa
relui, de pe care, in condițiile unui an agricol normal, trebuie să se 
obțină o producție de 1 170 000 tone. Sporirea recoltelor la această 
plantă tehnică de marc insemnătate pentru aprovizionarea popu
lației cu ulei și satisfacerea altor cerințe ale economiei țării impune 
aplicarea corectă a tehnologiei, astfel incit să se asigure densitatea 
optimă a plantelor la hectar de ia semănat pînă la recoltare. După 
cum se știe, Decretul Consiliului de Stat privind normele pentru exe
cutarea lucrărilor agricole de bază la culturile de cereale și plante 
tehnice statuează obligativitatea respectării cu strictețe a tuturor lu
crărilor menite să asigure densitatea optimă a plantelor. Ce se pre
vede in acest sens legat de cultura florii-soarelui și ce trebuie Între
prins acum la semănat ? Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, județul Călărași, face unele precizări :

Tovarășului PABLO GOMEZ ALVAREZ
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unificat Mexican

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unificat Mexican, am plăcerea 
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea 
de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată de partid.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unificat Mexican, bazate pe 
stimă, încredere și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul celor două partide, al popoarelor român și mexican, al cauzei 
păcii, destinderii, securității și independenței naționale, al cooperării și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român ■

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BRAZILIAN

La a 60-a aniversare a creării Partidului Comunist Brazilian, in numele 
Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii brazilieni un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare și solidaritate, 
statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Brazilian, 
bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu jn interesul 
poporului român și poporului brazilian, al cauzei păcii, destinderii, securi
tății și independenței naționale, al cooperării și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizita unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în perioada 15—22 martie, o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Diatlov I. P., adjunct al 
șefului Secției construcții a C.C. al 
P.C.U.S., a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră.

Oaspeții sovietici au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., la comite
tele județean Galați și municipal 
Focșani ale P.C.R., la conducerile 
unor instituții centrale, au vizitat o 
serie de intreprinderi industriale și 
agricole, institute de proiectări, șan

tiere de construcții, precum și obiec
tive social-culturale din Capitală și 
județele Galati și Vrancea.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Marin Ena- 
che, secretar al C.C. al P.C.R.

* La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul Lucian Drăguț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Realizarea producției fizice
(Urmare din pag. I)

Este impresionant să-i vezi la lucru 
pe oamenii acestei unități, ca și pe 
cei din alte întreprinderi unde ne-am 
continuat investigațiile. Să-i vezi cu 
cită ardoare și stăruință acționează in 
bătălia contracronometru pentru re
cuperarea restanțelor la producția 
fizică și Ia export. 7 milioane lei din 
restanțele la export înregistrate in 
primele două luni au fost recupera
te, bătălia pentru lichidarea rămine- 
rilor in urmă fiind în plină desfă
șurare.

Uneori însă acest efort toni
fiant poate fi pe deplin eficient 
numai dacă este dublat și de o ac
țiune pe măsură a forurilor de resort, 
care țin in mină pirghiile unei decizii 
majore pentru un colectiv. Iată, 
bunăoară, aici la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Reghin 
am înregistrat cu totală nedumerire 
refuzul organelor de avizare in con
strucții, pentru realizarea construc- 
' ,»ei pe verticală — P+2 — necesară 
extinderii fabricației de mobilă stil, 
concomitent cu realizarea unor spații 
corespunzătoare de depozitare. Pur 
și simplu, întreprinderii i se impune 
soluția realizării construcției pe ori
zontală, cu toate consecințele ce 
decurg de aici în privința risipei de 
teren, de spațiu productiv și de ma
teriale de construcție.

...Nu puține sint în județul Mureș 
întreprinderile care s-au văzut ne
voite să-și schimbe din mers struc
tura producției pentru a se adapta 
cerințelor concrete ale pieței interne 
și externe. De rapiditatea acestor 
adaptări la cerințele majore ale be
neficiarilor depinde, in ultimă in
stanță, insăși realizarea planului. Și 
la întreprinderea metalurgică „Repu
blica" din Reghin am putea repeta 
șirul cauzelor obiective care au făcut 
ca planul producției fizice pe pri
mele două luni ale anului să nu fie 
realizat integral. Nu o facem pentru 
că nu au făcut-o niciunul din inter
locutorii din întreprindere. Fiecare 
om, secretarul comitetului de partid, 
lnginerul-șef, muncitorii cu care am 
discutat s-au arătat adine preocupați 
de ceea ce le revine lor, de ceea ce 
trebuie să facă ei, colectivul în an
samblul său. Dar să-i ascultăm.

„Am demarat mai greu activitatea 
productivă in acest an — ne spune 
secretarul comitetului de partid, to
varășul Aurel Grama. Planul pro
ducției fizice a fost realizat, in ia
nuarie, numai in proporție de 85 la 
sută. O nerealizare mare nu numai 
din punct de vedere statistic, cit mai 
ales sub aspectul implicațiilor pe 
care le are intr-un șir de unități 
care așteaptă produsele noastre. Am 
in vedere întreprinderea „Steagul 
roșu" — Brașov, întreprinderea me
canică Mîrșa, întreprinderea de au
toturisme Pitești, „Autobuzul" Bucu
rești și altele. O piesă de valoare

mică turnată la noi condiționează fi
nalizarea unor produse în valoare de 
zeci și zeci de mii de lei. Am expli
cat comuniștilor, oamenilor din in- 
treprindere această' situație și le-am 
cerut să facă tot ce depinde de ei 
pentru limitarea și recuperarea res
tanțelor. Răspunsul lor a fost prompt. 
Dintre toate acțiunile, cea mai sem
nificativă mi se pare a fi preocupa
rea colectivului nostru — deopotrivă 
specialiști și muncitori — pentru 
adaptarea din mers la cerințele be
neficiarilor din țară și ale parteneri
lor externi. Pot spune că, in anumite 
sectoare, structura planului s-a 
schimbat nu de la o lună la alta, ci 
de la o zi la alta. Acum două săp- 
tămini, spre exemplu, a venit in uni
tate un director din minister și ne-a 
spus că este absolut necesar să asi
milăm 12 repere complexe noi, care 
condiționează realizarea și livrarea 
la export a unor importante produ
se. Am discutat cu proiectanții și 
cu oamenii din subordine. Cu toții 
au pus imediat umărul. S-a lucrat zi 
și noapte, fără întrerupere. Termenul 
de asimilare a depășit și cele mai 
optimiste calcule. Acum. deci la 
numai două săptămîni de la lansarea 
comenzii, sintem în situația de a-i 
invita pe beneficiari să se prezinte 
pentru testarea primelor șapte repere. 
Și nici nu am încheiat bine această 
„urgență", că a apărut alta. Este 
vorba de trei subansamble complexe 
pe care trebuie să le asimilăm tot 
așa, în timp record, pentru întreprin
derea „Automecanica" Mediaș și în
treprinderea mecanică Mîrșa. • Pot 
spune că am început să ne obișnuim 
cu urgențele. Ele fac parte din ritmul 
producției moderne și. dacă vrem să 
realizăm planul, cred că esențial este 
să vrei și să poți să te adaptezi la 
această mobilitate a cerințelor eco
nomice".

Dincolo de „lecția" practică a mo
bilității producției, colectivul de Ia 
întreprinderea „Republica" Reghin a 
făcut și dovada unei eficiente mobi
lizări pentru recuperarea restanțelor 
la producția fizică și marfă. Peste 60 
la sută din restantele lunii ianuarie 
au fost recuperate în luna februarie, 
iar în martie toate rămîneriie în 
urmă vor fi înlăturate, urmind să se 
realizeze suplimentar, pe ansamblul 
trimestrului, produse în valoare de 
peste un milion lei.

Sint doar cîteva secvențe edifica
toare despre maturitatea și spiritul 
de răspundere muncitorească cu care 
sint abordate și soluționate proble
mele complexe ale producției care au 
apărut la începutul acestui an. Ele 
ilustrează că nu există greutăți de 
neînvins cînd se acționează hotărît, 
cu dorința sinceră a fiecărui om al 
muncii de a face totul ca sarcinile 
de plan ce revin unității în care lu
crează să fie realizate exemplari în 
fond, toate acestea sint dovezi con
cludente ale afirmării în practică a 
autoconducerii muncitorești.

• ÎNGRĂȘĂMINTE 
DIN ADINCUL MĂRII. 
Oameni de știință din Noua 
Zeelandă examinează posibili
tatea utilizării concrețiunilor 
fosforitice, descoperite in largul 
coastelor țării, drept îngrășă
minte pentru ogoare. Conform 
aprecierilor oceanologilor; la 
adîncimi de 300—400 metri se 
află circa 15 milioane de tone 
de fosforiți ce pot fi utilizați a- 
proape fără nici o prelucrare, 
fiind suficientă doar măcinarea 
concrețiuntlor. Se apreciază că 
rezervele identificate pînă acum 
sint suficiente pentru a asigura 
necesitățile agriculturii Noii 
Zeelande pe o perioadă de cel 
puțin zece ani.
• PENTRU OPRIREA

AVALANȘELOR. Se ?tie 
că avalanșele de zăpadă pro
voacă imense pagube, rad de pe 
fața pămintului case, îngroapă 
de vii oameni. Firma austriacă 
„Dinamit-Nobel" a inventat o 
nouă substanță explozibilă, des
tinată special luptei împotriva 
avalanșelor, numită „Lavinit- 
100", a cărei caracteristică prin
cipală este aceea că unda sa 
de șoc acționează numai asupra 
stratului de zăpadă, fără a adu
ce daune solului.

• CEA MAI MARE 
ELICE DIN LUME a f0!it 
construită la șantierul naval din 
orașul japonez Kobe. Avind un 
diametru de 11 metri și o greu
tate de 160 tone, elicea este 
destinată unui mineralier de 208 
mil tone, care va fi lansat

Pentru o producție bună de floarea-soarelui, 
densitate optimă, soiuri și hibrizi de calitate!

SOIURILE ȘI HIBRIZII CULTI
VAȚI. în ultimii ani au fost făcute 
progrese simțitoare in ce privește 
îmbogățirea gamei de hibrizi de 
floarea-soarelui. Ei sint mai pro
ductivi și adaptați condițiilor pedo
climatice din cele 26 județe în care 
unitățile agricole cultivă această 
plantă. Astfel, pentrii 1982 au fost 
raionați 10 hibrizi de floarea-soa
relui care vor ocupa 60 la sută din 
suprafața cultivată, iar pe restul 
suprafeței va fi folosit soiul Re
cord. Ponderea o vor deține hibri
zii cunoscuți : Rom sun 53. 59, 90 și 
301 ; Sorem 80 și 82, precum și Flo- 
rom 305. Pe suprafețe mai mici se 
vor cultiva hibrizii simpli Felix și

Mod 
de cultivare

Irigat
Neirigat

distanța 
între rinduri

— cm —

ASIGURAREA DENSITĂȚII OP
TIME este condiționată, in primul 
rînd, de folosirea unor semințe cu 
puritate și germinație corespunză
toare. insușiri care au fost atestate 
prin buletinele de calitate eliberate 
de laboratoarele de specialitate. îna
inte de semănat, specialiștii din uni
tățile agricole au datoria să contro
leze conținutul fiecărui sac. iar în 
cazul in care se constată prezența

HUNEDOARA: Primele suprafețe plantate cu cartofi
în județul Hunedoara, duminică a 

fost o zi friguroasă, cu un vint tăios. 
Cu toate acestea, s-a lucrat la pre
gătirea terenului și fertilizări, in le
gumicultura. pomicultură, la curăți
rea și întreținerea pășunilor. în pri
mele ore ale dimineții de duminică, 
la C.A.P. Deva o formație de cinci 
tractoare discuia terenul pe 30 hec
tare, pentru plantarea cartofilor. Aici 
era prezentă și președinta unității, 
Elena Grosu, care urmărea ca trac
toriștii să execute lucrări de bună 
calitate. „în acest an vom culti
va 70 hectare cu cartofi — ne spune 
brigadiera Viorica Bota. întreaga su
prafață de teren destinată acestei
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TIMIȘ: în toate unitățile sint identificate terenurile zvîntate
Agricultorii din județul Timiș de

pun eforturi susținute pentru ca fie
care oră bună de lucru să fie folo
sită din plin la pregătirea terenului 
și semănatul culturilor din epoca I. 
Ieri, luni, 22 martie, toți specialiștii și 
cadrele de conducere din unitățile 
consiliilor unice agroindustriale și de 
la direcția județeană agricolă se aflau 
pe teren controlind fiecare solă.. în 
vederea depistării parcelelor zvîntate 
pentru reluarea cit mai grabnică a lu
crărilor de pregătire și de însămin- 
țare întrerupte de ploile și ninsoarea 
căzute simbătă și duminică. în uni
tățile ale căror terenuri au fost afec
tate de excesul de umiditate s-au 
constituit echipe speciale pentru să
parea de șanțuri și rigole în vederea 
evacuării apelor. Concomitent, pentru 
a nu se irosi perioada optimă de se
mănat, s-a trecut la reamplasarea 
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Mărturii despre roadele muncii înfrățite
(Urmare din pag. I)
ruță un bidon plin și zece 
goale, că nu aveam lapte 
și ne era rușine să mer
gem la Sibiu, la fabrica de 
lapte cu un singur bi
don...". Așa se face că din 
1979 Poplaca ocupă locul 
întîi pe județul Sibiu in 
ce privește producția de 
lapte, că la fondul de stat, 
față de 1962, livrările au 
crescut de la 164 hectolitri 
la 5 480 hectolitri, iar in 
ce privește livrările de 
carne, cantitatea predată 
fondului de stat a crescut 
de vreo patru ori. „Să mai 
notați, zice președintele 
C.A.P., că avem patru 
grajduri cu adăpători au
tomate, două saivane pen
tru 800 de oi. o materni
tate pentru scroafe, o ma
gazie pentru cereale, un 
finar pentru 150 tone de 
fin, două baterii pentra 
insiiozarea a 1 200 tone 
furaje, o copertină pentru 
adăpostirea îngrășăminte
lor chimice. Și, lucru 
foarte important, atît în 
sectorul vegetal, cît și in 
zootehnie lucrăm numai și

DE PRETUTINDENI
în cursul acestei primăveri. 
Recordul precedent a fost de
ținut de un șantier naval olan
dez, cu o elice al cărei diame
tru era de 10,5 m. Elicea japo
neză. care are trei palete, ușu
rează conducerea navei și asi
gură economisirea pînă la 50 la 
sută a combustibilului.

• FAUNA ARCTICĂ. 
O echipă de cercetători sovie
tici a încheiat studierea faunei 
arhipelagului Franz Josef. Ex
pediția științifică respectivă, din 
care au făcut parte colaboratori 
ai Institutului arctic și antarc
tic și ai Laboratorului pentru 
protecția naturii din Ministerul 
Agriculturii al U.R.S.S., a fost 
consacrată studierii ecologiei și 

Florom 206. recent omologați, care 
asigură recolte mari, iar semințe
le au un conținut ridicat de 
ulei. Județele cultivatoare de floa
rea-soarelui au fost grupate pe 
două zone : prima zonă cuprinde 
județele sudice, unde se vor culti
va hibrizi tardivi, mai productivi, 
iar in zona a Il-a, care cuprinde 
județele din zona subcarpatică Mol
dova și vestul Transilvaniei — hi
brizii timpurii între care se nu
mără H.S. 90, R. 301, precum și 
soiul Record.

DENSITATEA PLANTELOR LA 
HECTAR stabilită prin Decretul 
Consiliului de Stat prevede :

număr de plante 
la răsărire pe 
metru liniar

număr de plante 
la recoltare 

pe hectar
45—60 000
40—50 000

unor corpuri străine să fie luate 
măsuri pentru curățirea seminței, 
prin alegerea sa pe masă. Pen
tru distribuirea uniformă a plan
telor pe rind, in mod obliga
toriu trebuie să se țină seama de 
?rocentul semințelor germinabile.

n cazul în care acesta se situează 
sub 85 la sută, norma de sămință 
la hectar va fi majorată cu 15 la 
sută (sămință germinabilă).

culturi a fost fertilizată cu cite 40 
tone îngrășăminte naturale la hec
tar". Duminică s-a încheiat pregă
tirea terenului, iar de luni a început 
plantarea cartofilor.

La C.A.P. Sîntandrei. din consiliul 
agroindustrial Simeria. inginerul-șef 
al unității. Mihai Pascu, cu o forma
ție compactă de tractoriști pregăteau 
cele 120 hectare cu urmează a fi plan
tate cu cartofi. Aflăm că aici mazărea 
furajeră a fost insâmințată ne întrea
ga suprafață prevăzută de 27 hectare, 
iar cele aproape 60 hectare ce urmea
ză a fi însămînțate cu sfeclă de zahăr 
și furaje sint gata pregătite și așteap- 

, tă să primească sămință.

unor culturi pe terenurile care au pu
tut fi lucrate cu prioritate.

în cele citeva zile bune de lucru 
din săptâmina care a trecut s-au exe
cutat lucrări de pregătire a terenului 
pe aproape 4 300 hectare și s-au in- 
sămințat cu culturi- din epoca I 
2 500 hectare. Ovăzul, bunăoară, a 
fost semănat pe 60 la sută din supra
fața planificată ; in unitățile din con
siliile agroindustriale Cenei și Jebel 
această lucrare s-a încheiat. De ase
menea, in consiliul agroindustrial 
Jamu Mare a fost insâmințată ma
zărea pentru boabe pe întreaga su
prafață prevăzută, lucrare care este 
pe sfirșite și in consiliul agroindus
trial Sacoșu Turcesc. Demn de reți
nut este faptul -că în județ s-a de
clanșat și semănatul sfeclei de zahăr, 
cultură care în acest an va ocupa 
16 000 hectare. Primele suprafețe au 

numai cu forță de muncă 
locală, cu oamenii noștri... 
important, pentru că alt
fel muncește unul crescut 
in vatra satului și altfel 
unul care așteaptă ziua de 
plată". Dealtfel, semnifi
cativ e faptul că. in ulti
ma vreme, au început să 
se reintoarcă in sat unii 
din cei plecați odinioară 
să lucreze la oraș.

Odată cu creșterea pu
terii economice a coopera
tivei agricole a inceput 
și renașterea satului. Po
placa numără vreo 2 200 
de locuitori, are 736 gos
podării și în ultimii trei 
ani a ocupat locul doi pe 
județ în întrecerea socia
listă dintre comune. Mina 
bunului gospodar își spu
ne cuvintul. Despre pri
mar, Virgil Popa, aflu că 
„in fiecare zi, cu noao- 
tea-n cap, intră in secto
rul zootehnic al C.A.P., 
apoi dă o raită prin sat, 
de se-nțelege cu oamenii 
ce și cum să facă pentru 
a rezolva cutare proble
mă, intră apoi în primă
rie, semnează ce-i de 
semnat și-o pornește ia

răși prin sat cu treburi". 
Spicuim, la primărie, din 
înfăptuirile apărute ca ur
mare a creșterii puterii 
economice pe drumul de 
bunăstare deschis de coo
perativizare : în 1967 s-a 
construit căminul cultural 
cu sală de spectacole de 
500 de locuri și bibliotecă ; 
in 1968 s-a dat in funcți
une brutăria ; in 1970 a 
fost mărită școala genera
lă; in 1971 a fost construit 
dispensarul uman : in pe
rioada 1975—1980 a fost 
introdusă apa potabilă in 
peste 50 la sută din gos
podăriile comunei ; în 
1974 au fost construite 
două ateliere școlare — să 
adăugăm că școlarii din 
Poplaca au la dispoziție și 
două laboratoare, două 
cabinete, o sală de gim
nastică. în ultimii ani au 
fost realizate pavaje de 
străzi și betonări de tro
tuare pe o suprafață de 
23 300 metri pătrați. Să 
mai notăm că aproape ju
mătate din casele comunei 
au fost modernizate și re
novate, că mașinile de uz 
casnic sint la fel de co

biologiei vertebratelor și never
tebratelor. Deosebit de mare 
este în această zonă numărul 
păsărilor — aproximativ un 
milion — aparținînd un'ui nu
măr de 28 de specii și grupate 
în aproape 60 de așa-numite 
„bazaruri de păsări". A crescut, 
de asemenea, numărul urșilor 
albi.
• ZGIRIE-NORII Șl 

CANICULA. Vara anului tre
cut a fost cea mai caldă In 
Singapore din ultima sută de ani. 
Temperatura medie lunară a 
atins in oraș 29,1 grade C. Me
teorologii au stabilit, de aseme
nea, că lunile de vară devin tot 
mai calde în statul insular, iar 
această tendință se va menține 
și în viitor. După părerea lor, 
cauza acestui fenomen este con
struirea de zglrie-nori. Clădirile

PREGĂTIREA TERENULUI ȘI 
SEMĂNATUL. Cu toate că au fost 
executate arături de toamnă pe 
cea măi mare parte a suprafețelor 
ce se insămințează acum, ele se 
prezintă in coame și brazde, cum 
au rămas după trecerea plugului. 
După 1—2 zile cu timp frumos, 
coamele încep să se zvînte, dar în 
adincimea brazdei pămintul este 
umed, ceea ce impiedică pregătirea 
mai devreme a terenului. Nu ar 
exista acest neajuns dacă supra
fața respectivă ar fi fost pregătită 
din toamnă prin grăpare și nive
lare. Iată de ce acum arăturile 
trebuie grăpate, astfel incit pămin
tul să se mărunțească și să se ni
veleze. în aceste condiții, la însâ- 
mînțări va rezulta o lucrare de 
bună calitate.

La semănat, printr-o reglare 
corectă a mașinilor, se va asigura 
încorporarea seminței la adincimea 
de 4—6 cm, astfel incit să se asi
gure o răsărire uniformă, condiție 
de cea mai mare însemnătate pen
tru asigurarea densității optime de 
plante la hectar.

Ținind seama de importanța 
economică pe care o reprezintă 
cultura florii-soarelui, de supra
fața mare ce trebuie însămînța- 
tă, de timpul scurt in care tre
buie efectuate lucrările, se cere 
ca in fiecare unitate agricolă să 
fie respectate tehnologiile sta
bilite pentru a asigura o calita
te ireproșabilă insămințărilor. 
Reușita deplină a acestei lucrări 
depinde, in primul rind, de ur
gența și de temeinicia cu care 
se va acționa la pregătirea pa
tului germinativ, ceea ce presu
pune prezența permanentă, ne
întreruptă. la fața locului, in 
cimp, a inginerilor agronomi, 
care să asigure o îndrumare ca
lificată, exigentă a tuturor lu
crărilor.

Se muncește intens pe terenurile 
cooperativelor agricole Bâcia și 
Hărău. La C.A.P. Șoimuș. Banpotoc, 
Vețel -și Leșnic. sute de țărani coope
ratori și mecanizatori au lucrat la 
discuit terenul, curățirea pășunilor, 
imprăștierea îngrășămintelor orga
nice și chimice, întreținerea po
milor din livezi. decolmatarea 
canalelor și evacuarea apelor de 
pe terenurile agricole. în cursul 
zilei de luni a început planta
rea cartofilor în unele unități coo
peratiste din consiliile agroindustria
le Ilia, Simeria și Brad. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scînteii‘% 

fost insâmințate in unități aparținînd 
consiliilor unice Ceacova și Topolo- 
vățu Mare, în terenuri bine pregătite, 
respectindu-se întocmai normele de 
calitate și densitate. Pe solurile mai 
ușoare, pregătite grădinărește de la 
cooperativele agricole Checea. Lovrin, 
Cenei, Gotlob, Comloșu Mare s-a 
trecut la plantarea cartofilor timpurii, 
atît cu mijloace mecanice, cît și ma
nual, acolo unde utilajele nu pot in
tra. Suprafețe însemnate cu cartofi 
timpurii au fost plantate și în gospo
dăriile populației. Pe baza măsurilor 
stabilite de comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agrico
le, in zilele următoare toate forțele 
mecanice și umane din unități vor fi 
mobilizate pentru încheierea grabnică 
a insămlntării culturilor din epoca I. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scin- 
teii").

mune astăzi ca și oalele 
de pâmînt de acum cîteva 
decenii. Că astăzi, in mu
zeul etnografic îngrijit și 
completat mereu de invă- 
țătoarea pensionară Ma
rina Foamete, vizitatorii 
pot admira farmecul por
tului popular, măiestria 
uneltelor din lemn, măr
turii despre datinile cele 
multe și păstrătoare de 
neam.

Aceasta este Poplaca. 
unul din satele României 
socialiste trecut prin pe
rioada renașterii din ulti
mii douăzeci de ani. Un 
sat care n-are mii de hec
tare, dar are oameni care 
fac să rodească din plin 
pămintul pe care-1 stăpî- 
nesc și care, prin truda 
lor, au dat o nouă fată a- 
șezării, iubind deopotrivă 
muntele, pădurile, rîul 
care curge paralel cu ulița 
cea mare, animalele și 
spicul de grîu. dar și fru
mosul din casele lor. Oa
meni convinși că mai bi
nele zilei de mîine stă nu
mai și numai în puterea 
mîinilor lor.

cu multe etaje apărute de-a 
lungul țărmului împiedică pă
trunderea în oraș a aerului ma
ritim răcoros.

• MARMURĂ ARTI
FICIALĂ. Un grup de specia
liști din Sofia, în colaborare cu 
firma austriacă „Vianova". au 
pus la punct o tehnologie pen
tru obținerea marmurei artifi
ciale, pe bază de rășini polies- 
terice saturate și deșeuri re
zultate din prelucrarea marmu
rei naturale. Marmura artifi
cială va găsi o largă aplicare 
in placarea clădirilor, a grupu
rilor sanitare, a pereților inte
riori etc. Aceasta se lipește de 
perete cu un adeziv special, a- 
semănător tapetelor. Producția 
va incepe anul acesta la uzina 
„Kom“ din Bercovița.

In drum spre patrie, o delegație de partid și guvernamentală 
a R. P. 0. Coreene a făcut o escală in țara noastră

în drum spre patrie, delegația de 
partid și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul Li 
Gion Ok, membru al Prezidiului Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, care a întreprins o vizită in 
unele țări din America Centrală, a 
făcut, luni, o escală în țara noas
tră. Din delegație fac parte tova
rășii : Iun Ghi Bok, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
Cio Ghiu II. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Hă Hang Cian, 
adjunct ăl ministrului relațiilor eco
nomice externe.

Pe aeroportul internațional Mihail 
Kogălniceanu, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, luni, pe 
Mohamad Isnaeni, noul ambasador al 
Republicii Indonezia în Republica 
Socialistă România, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, luni după 
amiază a avut loc, în Capitală, o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relații cul
turale cu străinătatea.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.

Au fost prezenți Iqbal Hosain, am
basadorul Republicii Islamice Pakis
tan la București, membri ai amba
sadei.

★

împlinirea unui veac și jumătate 
de la moartea lui Goethe — eveni
ment înscris în seria marilor aniver
sări recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii — a fost marcată, luni 
seara, printr-o manifestare omagia
lă organizată de Muzeul literaturii 
române din Capitală.

O imagine sintetică a creației ti
tanului de la Weimar este oferită de 
expoziția omagială deschisă cu acest 
prilej în rotonda muzeului, care pre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
După strălucitele succese românești 

la mondialele de cros
Comentarii ale

Agențiile internaționale de presă 
comentează pe larg intrecerile cam
pionatelor mondiale de cros, desfă
șurate duminică pe hipodromul „Ca- 
panella" din Roma, remarcind splen
didul succes al sportivelor românce 
Maricica Puică și Fița Lovin, care au 
cucerit medaliile de aur și argint ale 
probei feminine.

„Maricica Puică — scrie agenția 
Reuter — a cîștigat detașat o între
cere pasionantă, cu 1 500 m înainte 
de linia de sosire, trecind in frunte, 
poziție pe care n-a mai cedat-o pînă 
la sfîrșit, cu toate eforturile depuse 
de cvadrupla campioană mondială, 
Grete Waitz (Norvegia), întrecută și 
de compatrioata învingătoarei, Fița 
Lovin. Astfel, singurele două ro
mânce aflate în plutonul de peste

întrecerile „Centurii de aur"
Chiar de la prima gală a „Centurii 

de aur", peste 2 500 de spectatori au 
fost prezenți ieri după-amiază in ju
rul ringului de la Palatul sporturi
lor și culturii. în cele opt meciuri la 
categoria 60 kg, s-au distins pugiliștii 
Gladișev (U.R.S.S.), fost campion 
mondial de juniori, victorios prin 
K.O. in fața lui Abadjiev (Bulgaria) 
și. Parodi (Cuba) victorios contra lui 
Stepanov (U.R.S.S.). în absența titu
larului formației noastre naționale, 
Viorel Ioana (accidentat), rezerva sa 
de la lotul reprezentativ, Florian 
Țircomnicu, a pierdut prin r.s.c. III 
la Galsandorj (Mongolia). In schimb, 
alți doi boxeri au ciștigat. ambii 
înainte de limită : Sultan bate r.s.c. I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24,

25 șl 26 martie. In țară : Vremea va l'i 
rece, mai ales în prima parte a inter

Tinerețea
(Urmare din pag. I)
un mare viitor. „Vii
tor de aur țara noas
tră are" — spunea un 
alt mare tînăr al a- 
:estei națiuni, și iată 
viitorul acela se îm
plinește și fiii viito
rului aceluia sint ti
nerii din zilele noas
tre, tineri purtători ai 
zilei de miine pe pă
mintul românesc.

Tinerețea comunis
tă a patriei, crescută 
de partid, este omni- 
orezentă astăzi in e- 
fortul de făurire a 
omului nou, de afir
mare a eticii și echi
tății socialiste, a spi
ritului revoluționar, a 
dragostei de patrie și 
a internaționalismului 
socialist. A fi tinăr al 
acestor ani, a fi tînăr 
în România acestei 
epoci semnifică iden
titatea pregnantă a 
unei mari resurse 
umane, orientată că
tre afirmarea depli
nă, către ctitorirea 
unei țări puternice, 
înfloritoare, demne. 
Mari șantiere națio
nale ale tineretului 
continuă tradiția bri
gadierilor din anii re
construcției. Uzine cu 
tehnologia cea mai 
avansată cer, an de 
an, o forță de muncă 
tînără. cu înaltă ca
lificare. în noua re
voluție agrară sint 
■mplicați milioane de 
cooperatori și specia
liști. în laboratoarele 

comunista 
științifice, in școli, fa
cultăți, în instituțiile 
de artă, tineretul se 
afirmă ca o forță di
namică a mersului 
nostru înainte. Sub 
efigia „Cîntării Româ
niei", a „Daciadei", 
energiile tinere con
verg in a lumina mari 
resurse de frumusețe, 
de talent, de dîrzenie 
și voință de a învinge. 
Pe podiumul olimpia
delor „sportive și în 
Cosmos fiii tineri ai 
României și-au împli
nit biografii de ero!. 
Alte mii și mii de 
eroi ai muncii și crea
ției se afirmă pretu
tindeni in ținuturile 
țării in toate dome
niile de activitate. 
Sub drapelul ostășesc, 
sub drapelul forma
țiilor de pregătire 
pentru apărarea pa
triei, tineretul se afir
mă ca un scut de nă
dejde. Tinerețea o în- 
tilnim zi de zi îm
prejurul nostru și, de 
ce nu, tinerețea o 
purtăm cu noi, în noi 
înșine către amiaza 
vieții.

Oamenii tineri ai 
acestei țări muncesc 
și învață, fructifică 
minunatele condiții de 
învățătură și afirma
re. Mulți dintre ei 
își completează stu
diile muncind nemij
locit. Și este o bucu
rie să constați că .bi
bliotecile, atelierele, 
laboratoarele, olim
piadele pe meserii

al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
loan Popa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Au fost prezenți Sin In Ha, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Delegația de partid și guverna
mentală coreeană a vizitat apoi o- 
biective social-edilitare și de interes 
turistic de pe litoral.

în onoarea oaspeților a fost oferit 
un dejun.

După-amiază, delegația de partid 
și guvernamentală a R.P.D. Coreene 
și-a continuat drumul spre patrie.

(Agerpres)

zilei
zintă ediții originale din opera scrii
torului, stampe și fotografii, mărtu
rii documentare din fondul institu
ției gazdă ce atestă ecourile scrieri
lor lui Goethe în literatura noastră.

A urmat o seară literară, in cadrul 
căreia au fost subliniate trăsăturile 
definitorii ale creației marelui 
scriitor german, profundele ei sem
nificații umaniste.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. F. Germania Ia București, mem
bri ai corpului diplomatic.

★

Casa de Cultură a Republicii So
cialiste Cehoslovace la București 
găzduiește, începînd de luni, expozi
ția „Cehoslovacia, țara turismului", 
organizată de Oficiul cehoslovac de 
turism (C.E.D.O.K.).

Fotografii, panouri ilustrate, hărți 
turistice prilejuiesc cunoașterea de 
către vizitatori a unora dintre cele mai 
insemnate obiective și trasee turis
tice cehoslovace, a frumuseților na
turale de pe cuprinsul Cehoslovaciei.

La deschidere au participat Costa- 
che Zmeu, adjunct al ministrului tu
rismului, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, zia
riști.

(Agerpres)

agențiilor internaționale de presă
100 de alergătoare au dominat cursa, 
disputată pe o vreme friguroasă, in 
condiții dificile".

La rîndul său, comentatorul agen
ției France Presse notează, printre 
altele : „Grete Waitz, învingătoare in 
ultimele 4 ediții, n-a mai putut con
tinua șirul victoriilor la campiona
tele mondiale de cros,' flirid învinsă 
fără replică, de atletele, românce Ma
rietta PUită și Fița Loviri. Campi
oana norvegiană a pierdut orice șan
să la victorie cu mai bine de un ki
lometru înaintea sosirii, cînd Mari
cica Puică a plasat un sprint ire
zistibil. Apoi, Waitz a fost întrecu
tă și de Fița Lovin, sportivele ro
mânce ocupind absolut meritat pri
mele două trepte ale podiumului".

Takahashi (Japonia) și Stan bate 
r.sc. III Siroes (Franța.

Aseară, in cea de-a doua gală a 
competiției internaționale de box 
„Centura de aur", pugilistul român 
M. Micloș (semimijlocie) a dispus 
prin ab. 3 de Jorg Richter (R.D. Ger
mană). Alte rezultate : cat. pană : E. 
Ruiz (Cuba) b.p. A. Ozaelin (Turcia), 
A. Nikulin (U.R.S.S.) b.p. I. Panaite, 
cat. semimijlocie : I. Acea (Cuba) b. 
K.O. D. Vilcu; R. Iașarov (Bulgaria) 
b.p. K. Iawasaki (Japonia); St. Ste
fan b.p. M. Mihalcea : P. Galkin 
(U.R.S.S.) b.p. B. Alexandrov (Bul
garia); Liu Bum Hua (R.P.D. Co
reeană) b.p. Camel Ben Halima (Tu
nisia).

valului. Cerul va fi schimbător. Se vor 
semnala ninsori slabe Izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, izolat mai co- 
borlte în primele nopți, iar maximele 
vor înregistra o creștere ușoară și trep
tată, oscilînd între zero și 10 grade, lo
cal mai ridicate.

a patriei
sint repere alfa în 
constelația tinereții 
patriei de azi. Tinerii 
acestor ani îndrăgesc 
deopotrivă munca și 
muzica, sportul și 
excursiile, tehnica si 
poezia. Sintem marto
rii unor minunate fes
tivaluri de cînt și 
poezie, după cum sîn- 
tem martorii unor mi
nunate acțiuni de 
muncă patriotică și 
mai cu seamă sintem 
martorii faptelor sim
ple, dar atit de grăi
toare care însumează 
munca fiecărui tînăr 
lingă munca fiecărui 
om matur al acestei 
țări, pentru înfăptui
rea telurilor construc
tive trasate de Con
gresul al XII-lea al 
partidului pentru fău
rirea unei noi calități, 
a unei noi eficiente 
sub semnul competiti
vității șl al cutezan
ței. Răspunzînd vi
brantei chemări pe 
care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat-o cu pri
lejul jubileului orga
nizației revoluționa
re de tineret, milioa
nele de inimi tinere 
ale patriei au făcut 
legămîntul solemn de 
a fi mereu la dato
rie, cu dăruire și ro
mantism revoluțio
nar. în primele rin
duri ale muncii pen
tru înflorirea Româ
niei, pentru făurirea 
viitorului ei de aur — 
comunismul.
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IN DIFERITE TARI ALE LUMII
Președintele Franței l-a primit pe I SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Noi acțiuni și luări de poziție 
in favoarea păcii și dezarmării

Apelul Comitetului internațional pentru securitate 
și cooperare europeană

ambasadorul României

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Întrunit la Bruxelles, Comitetul 
internațional pentru securitate și 
cooperare europeană a procedat la 
un schimb de păreri cu privire la 
situația internațională și, in special, 
in legătură cu cea din Europa.

Reprezentantul român la această 
reuniune a prezentat pe larg pozi
ția României, inițiativele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în vederea 
relansării cursului spre destindere, 
creării unui climat de pace, înțe
legere și colaborare în Europa și 
in intreaga lume. Au fost reliefate 
acțiunile consecvente intreprinse 
de președintele României pe linia 
încetării cursei inarmărilor, infăp
tuirii dezarmării și. în primul rind, 
a dezarmării nucleare, opririi am
plasării in -Europa de noi 
nucleare cu rază medie de 
și retragerii celor existente.

în încheierea lucrărilor, 
tetul a adresat guvernelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki apelul de a acționa pen
tru „oprirea cursei inarmărilor și

Declarația Partidului Social-Democrat din Danemarca
COPENHAGA 22 (Agerpres). — 

Comitetul Executiv al Partidului 
Social-Democrat din Danemarca — 
partid de guvernămînt — a dat pu
blicității o declarație in care iși re
afirmă hotărîrea de a continua po
litica îndreptată spre consolida
rea păcii și destinderii internațio
nale. Este mai necesar ca oricind 
în trecut să fie sporite eforturile 
în lupta pentru pace și destindere. 
Un rol important în această direc
ție îl au statele mici și mijlocii.

Partidul Social-Democrat — se a- 
rată în declarație — se pronunță 
pentru menținerea Europei de nord

Pentru crearea unei zone

rachete 
acțiune

comi
tă rilor

apărarea Europei de un război nu
clear, prin înghețarea imediată, re
ducerea progresivă și eliminarea 
definitivă a armelor de distrugere 
în masă ; menținerea dialogului, 
prin continuarea procesului început 
la Helsinki, asigurarea succesului 
reuniunii de la Madrid, inclusiv 
convocarea unei conferințe euro
pene privind măsuri de încre
dere și dezarmare ; continuarea, 
sprijinirea și lărgirea celorlalte 
negocieri in curs, manifestînd 
atenție față de orice nouă pro
punere sau inițiativă de natură 
să favorizeze oprirea cursei înar
mărilor ; urmărirea ca cea de-a 
doua sesiune extraordinară a Adu
nării Generale 'a O.N.U., consacra
tă dezarmării, să adopte un pro
gram eficace de dezarmare".

în comunicatul dat publicității la 
încheierea reuniunii se reliefează 
rolul opiniei publice, al oamenilor 
de știință, al cercurilor sindicale și 
religioase în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor.

ca zonă denuclearizată. Noi nu dis
punem și nu vom amplasa in a- 
ceastă zonă arme nucleare. în ca
drul colaborării europene, social- 
democrații danezi vor acționa pen
tru crearea de zone denudearizate, 
iar în organizațiile internaționale 
P.S.D. va sprijini, ca și pînă acum, 
eforturile menite să ducă la des
tindere internațională.

Cursa Înarmărilor trebuie să în
ceteze. Chemăm U.R.S.S. și S.U.A. 
să întreprindă la convorbirile de la 
Geneva pași pozitivi in 
păcii — se subliniază in 
amintită.

denudearizate în

interesul 
declarația

PARIS 22 (Agerpres). — La 22 
martie a.c., Franțois Mitterrand, pre
ședintele Republicii Franceze, a pri
mit pe Corneliu Mănescu, ambasa
dorul României, in legătură cu în
cheierea misiunii sale oficiale în 
Franța.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis un călduros salut de prie
tenie, adresat președintelui Mitter-

rând, poporului francez, precum și 
dorința de dezvoltare continuă a re
lațiilor pe multiple planuri dintre 
România și Franța.

Mulțumind, președintele Francois 
Mitterrand a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări, precum și dorința sa 
de a se acționa în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, dintre poporul român și 
poporul francez.

Trei decenii de la crearea Asociației de prietenie 
Finlanda — România

Adunarea festivă de Ia ambasada tării noastre din Helsinki
HELSINKI 22 (Agerpres). — La 

ambasada- țării noastre din Helsinki 
a avut loc festivitatea înminării Or
dinului „Meritul cultural", acordat 
prin Decret prezidențial semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, unor activiști de frunte ai Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ- 
nia, cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a asociației.

în numele celor distinși, prof. 
Lauri Lindgren, președintele Aso
ciației de prietenie, a exprimat mul
țumiri conducerii statului român, 
arătind că distincțiile primite repre
zintă un stimulent puternic pentru 
intensificarea și diversificarea acti
vității viitoare a Asociației de pri
etenie Finlanda-România, pentru 
adincirea ințelegerii și prieteniei 
dintre popoarele român și finlandez.

Deschiderea Congresului P. C. din India
DELHI 22 (Agerpres). — La Vara

nasi (statul indian Uttar-Pradesh) 
s-au deschis, luni, lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist din India, la care partici
pă 2 000 de delegați din întreaga țară,

precum și invitați din partea unor 
partide comuniste și muncitorești din 
alte țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Constan- 
tinescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Alegerile cantonale din Franța

BONN 22 (Agerpres). — Confe
rința Tinerilor Socialiști (JUSO — 
grupare de tineret din cadrul 
Partidului Social-Democrat) din 
orașul vest-german Fulda (landul 
Hessen) a cerut organelor de con
ducere la nivel federal ale Parti
dului Social-Democrat din R.F.G. 
să se opună hotărîrii N.A.T.O. pri
vind instalarea noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul unor țări

„Nu vom permite repetarea tragediei de la Hiroshima 
și Nagasaki!"

Europa
ale Ali- 

acționeze
vest-europene membre 
anței Nord-Atlantice, să 
pentru crearea unei zone denu- 
clearizate in Europa, precum și 
pentru interzicerea totală a armei 
cu neutroni.

La rîndul lor. Tinerii Socialiști 
din districtul Regensburg (landul 
Bavaria) au cerut retragerea R.F. 
Germania din N.A.T.O. și ca R.F. 
Germania să denunțe hotărîrea 
menționată privind instalarea noi
lor rachete.

PARIS 22 (Agerpres). — în Franța 
s-a desfășurat, duminică, cel de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
cantonale. Electoratul a fost chemat 
la urne pentru a desemna 1063 de 
consilieri generali departamentali in 
circumscripțiile unde, la primul tur 
de scrutin, desfășurat la 14 martie, 
nici unul dintre candidați nu a în
trunit peste 50 la sută din voturile 
exprimate. Potrivit rezultatelor pâr-

țiale date publicității luni, după 
desfășurarea ambelor tururi de scru
tin, majoritatea guvernamentală a 
întrunit 798 de locuri, iar partidele 
opoziției — 1 164.

Primul secretar al Partidului So
cialist Francez, de guvernămînt, Lio
nel Jospin, a declarat într-o confe
rință de presă că politica actuală a 
majorității prezidențiale va fi conti
nuată.

DAMASC 22 (Agerpres). — Vice- 
premierul și ministrul sirian al afa
cerilor externe; Abdel Halim Khad- 
dam, a lansat un apel grupului țări
lor nealiniate și al statelor islamice 
să susțină cauza palestiniană și să 
pledeze în favoarea eliberării terito
riilor arabe ocupate de Israel la vii
toarea reuniune a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., relatează agen
ția France Presse.

în telegrame adresate ministrului 
cubanez al afacerilor externe și se
cretarului . general al Organizației 
Conferinței Islamice, Khaddam a pus 
accentul pe situația explozivă din 
zona înălțimilor Golan. Cisiordania 
și Gaza. Autoritățile israeliene de 
ocupație îi destituie pe primarii pa
lestinieni, introduc restricții de cir
culație, închid universitățile și șco
lile, iar armata ucide palestinieni, se 
subliniază in aceste telegrame, pu
blicate luni dimineață 
siriană.

TEL AVIV — Agențiile 
nale de presă informează 
israeliene au intervenit luni pentru 
a pune capăt grevei generale declan
șate în toate localitățile din Cisior
dania. Armata a impus deschiderea 
magazinelor și a primăriilor. în lo
calitățile Ramallah, El-Bireh și Na
blus au fost impuse restricții de cir
culație pe o perioadă nelimitată, a 
anunțat postul de radio militar is- 
raelian.

Greva generală declanșată în 
Cisiordania, vinerea trecută, a fost 
însoțită in unele localități de mani
festații de stradă împotriva ocupației 
israeliene și a instalării de adminis
trații civile israeliene in aceste teri
torii. Intervenția militarilor a pro
vocat moartea a două persoane. Un 
tinăr palestinian a fost ucis simbătă 
la El-Bireh, un altul a fost împușcat 
luni lingă Ramallah. Alte persoane 
au fost rănite.

BEIRUT. — Consiliul de Miniștri 
libanez a hotărît constituirea unei 
forțe speciale de intervenție însărci
nate cu asigurarea protecției mem
brilor misiunilor diplomatice acredi
tate la Beirut. Potrivit presei liba
neze — citată de agenția France 
Presse — acest organism, care va fi 
constituit din elemente ale Forțelor 
de securitate, va putea. în caz de ne
voie, să fie sprijinit de detașamente 
ale armatei libaneze.

de presa

internațio- 
că trupele

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, am deosebita 
plăcere-de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres, bunăstare și pace poporului pakista
nez prieten. .

Amintindu-mi cu satisfacție de recenta vizită efectuată de dumnea
voastră la București, îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor 
avute și al înțelegerilor la care am ajuns împreună, raporturile de strînsă 
conlucrare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pa
kistan se vor adînci și intensifica tot mai mult în viitor, în interesul po
poarelor român și pakistanez prietene, al cauzei generale a păcii, destin
derii, dezvoltării independente, ințelegerii și securității in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RECRUDESCENȚA VIOLENȚEI ÎN GUATEMALA. Alte 32 de persoane 
ou fost asasinate în cursul unor acțiuni represive declanșate de brigăzi 
de șoc paramilitare guatemaleze împotriva intelectualilor democrați din 
țară - transmite agenția Prensa Latina. Acțiunile au avut loc în depar
tamentele Chimaltenango, Suchitepequez, Huehuetenango și Retalhuleu. 
Cadavrele prezentau urme ce dovedeau că, înainte de a fi ucise, persoa
nele respective fuseseră torturate.

TOKIO 22 (Agerpres) — Sub de
viza „Nu vom permite repetarea 
tragediei de la Hiroshima și Naga
saki ! Nu, războiului nuclear ! Nu, 
rachetelor nucleare americane de 
tip -Cruise- !“, în orașul Hiroshima, 
unde. în urmă cu peste 36 de ani, 
explozia armei nucleare americane 
a provocat moartea a peste 200 
de mii de persoane, s-a desfășurat 
o mare manifestație antirăzboinică, 
la care au luat parte circa 200 000 
de persoane. între care și repre
zentanți ai organizațiilor progresis
te din numeroase alte orașe nipone. 
In cuvintările rostite a fost expri
mată îngrijorarea în legătură cu 
pericolul nuclear care planează 
asupra omenirii ca urmare a acce
lerării cursei înarmărilor.

Ororile săvîrșite la Hiroshima și 
Nagasaki nu vor putea fi niciodată 

^șterse din memoria umanității. Ad-

ministrația americană intenționează 
să împingă din nou lumea spre pră- 

■ pastia unei catastrofe nucleare, tre
când la producerea bombei cu neu
troni și a altor tipuri de arme de 
exterminare în masă — a declarat, 
în cuvîntul său. Kenji Asahara, 
membru al conducerii Ligii tinere
tului socialist din Japonia.

„Noi, locuitorii Hiroshimei. res
pingem cu hotărîre ideea așa-numi- 
tului -război nuclear limitat»», avan
sată de Administrația S.U.A. Che
măm guvernele și popoarele tutu
ror statelor să încheie un acord in
ternațional care să interzică folosi
rea armamentului nuclear, conside- 
rind utilizarea acestuia drept o cri
mă împotriva umanității : chemăm 
la realizarea unor pași practici în 
direcția limitării cursei înarmărilor 
și a înfăptuirii dezarmării1' — se 
arată în declarația adoptată de par- 
ticipanții la manifestație. I CL.l

pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu viu interes rezultatele ac
tivității constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Islamică Pakistan s-au statornicit 
relații de colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc; care cunosc un 
curs mereu ascendent. O expresie 
elocventă a conlucrării lor fructuoa
se o constituie construirea de către 
specialiștii români a rafinăriei de 
la Karachi, intrată în funcțiune în 
urmă cu cîțiva ani și devenită una 
dintre cele mai reprezentative re
alizări ale industriei pakistaneze.

în evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-pakistaneze un moment de 
cea mai mare importanță l-a con
stituit întîlnirea de la București, 
din ianuarie a.c., dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Zia-ul Haq, care a dat un pu
ternic impuls 
rii bilaterale 
nuri. Ținînd 
ța fructuoasă 
potențialul în
celor două țări, dialogul la nivel 
inalt a pus în evidență necesitatea 

• finalizării, cît mai urgent posibil, 
a negocierilor pentru realizarea 
unor acțiuni de cooperare în dome
niul materialelor de construcții, al 
prelucrării petrolului, petrochimiei, 
metalurgiei, industriei ușoare, agri
culturii ș.a. Totodată, cele două 
țări și-au exprimat hotărîrea de a 
acționa în vederea dezvoltării și 
mai accentuate, în perspectivă, a 
schimburilor comerciale pe o bază 
reciproc avantajoasă, echitabilă, 

Este neîndoielnic că dezvoltarea 
acestei colaborări prietenești ser
vește ambelor țări și popoare, ce
rințelor intensificării colaborării 
internaționale, ale cauzei păcii și 
progresului în lume.

La 40 km est de Karachi, princi
palul centru economic și comercial 
al Pakistanului, a luat ființă, in 
ultimii ani, un nou port maritim 
menit să descongestioneze activi
tatea celui din marele oraș vecin 
și să stimuleze schimburile cu stră
inătatea. Este vorba de Bin Qua- 
sim, în a cărui apropiere vor fi 
înălțate, de asemenea, unele dintre 
cele mai importante obiective in
dustriale pakistaneze. în august 
1981, aici a avut loc, in prezența 
președintelui Zia-ul Haq, inaugu
rarea lucrărilor de construcție ale 
unui combinat siderurgic, ce vor fi 
încheiate peste doi ani.

Realizarea portului maritim re
prezintă, fără îndoială, încă o do
vadă a preocupării manifestate de 
autoritățile pakistaneze pentru ac
celerarea dezvoltării economice a 
țării și lichidarea consecințelor ne
faste ale anilor de dominație colo
nială, preocupare care s-a accen
tuat o dată cu instituirea republi
cii, la 23 martie 1956.

Așa cum se știe, in momentul 
proclamării independenței (1947) 
economia națională a noului stat 
era slab dezvoltată, în Pakistan 
existind doar un număr redus de 
ateliere și mici întreprinderi. As
tăzi, însă, ca urmare a creării unei 
industrii proprii capabile să valo
rifice resursele solului și subsolu
lui, produsul național brut a cres
cut considerabil, ridicîndu-se la 
peste 56 miliarde rupii, față de 
12,4 miliarde în 1950. A sporit, de 
asemenea, producția agricolă, un 
rol determinant jucîndu-1 în această 
direcție barajele înălțate la Mangla 
și Tarbela. Lor li se va adăuga in 
viitor un al treilea, cel de la Ka- 
■labagh. De curînd a început elabo
rarea proiectelor acestei impună
toare construcții ce se speră să de
vină realitate pînă în anul 1991.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele care au

dezvoltării colaboră- 
pe multiple pla- 

seama de experien- 
acumulată, ca și de 
continuă creștere al

și alte cinci la muncă silnică pe 
viață. Alți 12 inculpați au lost con
damnați la pedepse variind intre 5 
și 15 ani muncă silnică. Comunicatul 
Ministerului Apărării menționează 
că, in cursul atentatului de la 6 oc
tombrie 1981, șapte persoane — a- 
fară de președintele Anwar El 
dat — au fost ucise, iar alte 28 
nite.

MAI MULTE CUTREMURE 
PĂMtNT, intre care unul de 
grade pe scara Richter, s-au înre
gistrat duminică in sudul Italiei. 
Două localități — Maratea și Papa- 
sidero — au fost puternic afectate de 
seism. Deși nu au existat victime, 
pagubele materiale sint însemnate. 
La Papasidero, de pildă, scrie a- 
gențla United Press International, 
cei aproximativ 1 700 de locuitori 
și-au părăsit precipitat locuințele, 
numeroase dintre ele fiind grav a- 
variate. Cel puțin 1 000 de persoane 
au rămas fără adăpost 
țile afectate de seism.

ALEGERILE DIN SAXONIA INFERIOARA. In alegerile 
duminică in landul vest-german Saxonia Inferioară, partidele 
ale. coaliției guvernamentale de la Bonn — Partidul Social-Democrat și 
Partidul Liber Democrat — au obținut împreună 42,4 la sută din sufragii 
(36,5 la sută și, respectiv, 5,9 la sută), urmind a fi reprezentate in forul 
legislativ din Hanovra de 73 de deputați (63 — P.S.D. și 10 P.L.D.). Uniu
nea Creștin Democrată (principala formațiune politică a opoziției la ni
vel federal) a obținut 50,7 la sută din voturi, păstrîndu-și majoritatea ab
solută in Landtag (87 de deputați) din totalul de 171.

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
R.S.F. IUGOSLAVIA, Serghei 
Kraigher, va efectua, în curînd, 
vizite oficiale in patru țări de pe 
continentul african — Gabon, Ni
geria. Guineea și Mali — infor
mează agenția Taniug. Convorbi
rile pe care el le va avea cu ofi
cialitățile din aceste state vor pri
lejui abordarea unor probleme pri
vind relațiile bilaterale, aspecte ale 
situației internaționale actuale, 
precum și în legătură cu ordinea 
de zi a reuniunii la nivel înalt a » 
țărilor nealiniate, programată Ia 
Bagdad — menționează agenția 
citată.

ȘEFUL STATULUI EGIPTEAN, 
Hosni Mubarak, a ratificat verdictul 
pronunțat la 6 martie a.c. de Curtea 
Supremă Militară împotriva asasini
lor președintelui Anwar El Sadat — 
se arată intr-un comunicat al Mi
nisterului Apărării. Curtea a pro
nunțat cinci condamnări la moarte
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„Poporul salvadorian este gata să caute o soluție 
politică la actuala situație din țară“

— declară un
BELGRAD 22 (Agerpres). — Sal

vador Cayetano Carpio, membru al 
Direcțiunii Revoluționare Unificate 
a Frontului Farabundo Marti de 
Eliberare Națională (F.M.L.N.), a 
declarat intr-un interviu acordat 
agenției Taniug că poporul Salva
dorian este gata să caute o soluție 
politică la actuala situație din țară. 
Aceasta, a spus el, nu înseamnă că 
acest popor va renunța la obiectivul 
său final — obținerea independen
ței.

Dacă intențiile sale se vor izbi, în 
continuare, de lipsa de înțelegere 
din partea forțelor aflate la putere, 
a spus Salvador Cayetano Carpio, 
poporul Salvadorian este gata să

O VIBRANTĂ CHEMARE A ROMÂNIEI SOCIALISTE LA ACȚIUNE FERMĂ, RESPONSABILĂ

PENTRU OPRIREA ÎNARMĂRILOR, PENTRU ASIGURAREA PĂCII IN EUROPA ȘI ÎN IUME
„în numele vieții, al viitorului tineretului, al viitorului 

popoarelor și al omenirii, trebuie să facem totul pentru a 
împiedica acumularea de noi nori aducători de moarte, pentru 
a opri politica de înarmare și război, pentru victoria politicii 
de pace, de destindere, de colaborare internațională! Sta în 
puterea popoarelor de a asigura - și trebuie să asigurăm - 
pacea în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU
(DIN CUVÎNTAREA ROSTITA LA ADUNAREA SOLEMNA CONSACRATA
ANIVERSĂRII ORGANIZAȚIILOR REVOLUȚIONARE DE TINERET DIN ȚARA NOASTRA)

Strălucita cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Aduna
rea solemnă consacrată aniversării a 
60 de ani de la crearea U.T.C. și a 
25 de ani de la înființarea U.A.S.C.R. 
abordează, intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate față de soarta și vi
itorul tineretului, ale întregii ome
niri, problemele cele mai acute și 
mai actuale ale vieții internaționale.

Omenirea se află, neîndoielnic, în- 
tr-un moment de răscruce al istori
ei, aj însăși existenței sale, cind — 
așa cum a apreciat și cu acest pri
lej secretarul general al partidului
— alternativa război sau pace este 
mai mult ca oricind problema fun
damentală a zilelor noastre. în si
tuația internațională s-au ivit mul
tiple complicații, s-a ajuns la încor
dări deosebit de grave în relațiile 
internaționale, de natură să pericli
teze pacea și independența popoare
lor. După cum se exprimă plastic, 
sugestiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe cerul lumii continuă să se adune 
nori prevestitori de furtună, inclusiv 
de furtună atomică. Conștiința uma
nității nu se poate împăca însă cu 
perspectiva neantului ; oamenii, po
poarele au dreptul suprem la viață, 
la pace, la dezvoltare liberă. în nu
mele acestor aspirații fundamentale 
a devenit mai necesar ca oricind — 
așa cum se subliniază în cuvîntare
— să se facă totul pentru a risipi 
norii aducători de moarte și distru
gere, pentru a asigura cale liberă de 
afirmare politicii de pace, destinde
re, independență și colaborare inter
națională.

neral al partidului nostru cu privire 
la dezarmare, ca o cerință vitală, ca 
un imperativ arzător în vederea pre
venirii catastrofei nucleare și asigu
rării păcii. Această poziție consec
ventă este motivată de accentuarea 
și intensificarea pe care a cunoscu
t-o în ultima vreme cursa înarmă
rilor. Cheltuielile pentru înarmări pe 
plan mondial s-au ridicat în anul 
trecut la sume astronomice, iar bu
getele unor state pentru anul cu
rent și anii următori înscriu din 
nou cifre-record. Cu toate că nu a 
existat niciodată o asemenea acu
mulare de arme ca în prezent, cu 
toate că potențialul distructiv al 
acestora a atins dimensiuni gigantice, 
aproape că nu există zi în care să nu 
devină cunoscute apariția, proiecta
rea, producerea de armamente din 
ce în ce mai sofisticate, mai distru
gătoare și, implicit, mai costisitoare, 
amenințînd nu numai mărețele 
zări ale civilizației mondiale, 
creația supremă a naturii : 
viața însăși.

„NU! rachetelor

reali- 
cl și 

omul,

Dezarmarea - imperativ 
vital Cuvîntarea dă o dată mai mult 
expresie concepției secretarului ge-

nu
cleare în Europa". ° Profundă 
și legitimă îngrijorare trezește situa
ția din Europa, unde, deși există cea 
mai mare concentrare de armament 
— nuclear și convențional — se ma
nifestă cel mai pregnant recrudes
cența politicii de înarmări. In a- 
semenea condiții, a spune un NU 
hotăriț amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, a acționa pen
tru reducerea numărului rachetelor 
existente în Europa și, în perspecti
vă, eliminarea lor completă a deve
nit, în acest moment decisiv, o sar
cină din cele mai stringente și un 
obiectiv de prim ordin al luptei for-

țelor Iubitoare de pace din Europa 
și din lume.

După cum se știe, România socia
listă, președintele ei s-au situat cu 
fermitate și consecvență în primele 
rinduri ale amplei mișcări continen
tale . ți mondiale pentru realizarea 
unei Europe fără nici un fel de ra
chete, fără nici un fel de armament 
nuclear. Strălucita inițiativă de pace 
din toamna anului trecut a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a consti
tuit o contribuție de maximă în
semnătate la eforturile îndreptate 
spre obiectivul denuclearizării conti
nentului. Marile mitinguri și adunări 
publice, demonstrațiile și marșurile 
păcii care au avut loc în țara noas
tră ca răspuns la această inițiativă 
au dat expresie voinței și hotâririi 
poporului român de a-și uni glasul 
cu acela al celorlalte popoare euro
pene pentru a spune un răspicat 
NU ! — politicii înarmărilor, un răs
picat NU ! — oricăror rachete, ori
cărui armament nuclear în Europa, 
în întreaga lume.

în același context, președintele 
României a adresat, din împu
ternicirea Marii Adunări Naționale, 
cunoscutele mesaje tovarășului L. I. 
Brejnev și președintelui Ronald 
Reagan în care, salutînd începerea 
negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva in problema rachetelor nu
cleare, a exprimat cerința ca a- 
cestea să ducă, în final, la înlătu
rarea totală a armelor nucleare, cu 
rază medie, cît și tactice, astfel in
cit Europă să devină un continent 
fără arme nucleare.

Țotodată, în aceste mesaje s-a 
subliniat importanța pe care ar a- 
vea-o unele măsuri unilaterale pen
tru stimularea procesului negocieri
lor. Tocmai prin această prismă in

cuvîntarea rostită la Adunarea so
lemnă consacrată aniversării orga
nizațiilor de tineret, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat declarația făcută 
de tovarășul L. I. Brejnev la recen
tul congres al sindicatelor sovietice, 
potrivit căreia U.R.S.S. se angajează 
să nu mai amplaseze noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, pe 
toată durata tratativelor de la Gene
va, și să treacă chiar la o reducere 
unilaterală a unui număr din rache
tele existente. România apreciază 
această declarație și această măsură 
ca deosebit de importante, ca o con
tribuție in direcția infăptuirii dezide
ratului inlăturării din Europa a ra
chetelor cu rază de acțiune medie sau 
mai mică.

Desigur, măsurile unilaterale ale 
Uniunii Sovietice nu constituie prin 
ele însele o soluție radicală a pro
blemei rachetelor nucleare și nici nu 
pretind acest lucru. O asemenea solu
ție nu poate fi decît rezultatul unui 
acord sau consens al ambelor părți, 
realizat pe baza tratativelor, numai 
un astfel de acord putînd asigura un 
echilibru real al forțelor, o dezarmare 
controlată care să nu pună în pericol 
securitatea nimănui, ci, dimpotrivă, 
să promoveze securitatea generală. 
Dar semnificația pe care România o 
atribuie măsurilor unilaterale anun
țate de U.R.S.S. rezidă în aceea că 
ele dau expresie voinței de a se rea
liza un asemenea acord general, re
prezintă un stimul pentru deblocarea 
problemei rachetelor în Europa sau 
măcar pentru crearea unei atmosfere 
propice desfășurării tratativelor care 
să netezească drumul spre o aseme
nea deblocare.

Dealtfel trebuie spus că inițiativa 
sovietică a fost primită in mod pozi
tiv și în cercuri largi ale opiniei pu
blice internaționale, inclusiv în rîndul 
unor marcante personalități politice. 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a apreciat că aceas
tă inițiativă este „o contribuție deo
sebită la obținerea de progrese pe 
calea soluționării serioasei probleme 
care rezultă din concentrarea rache
telor din Europa“ ; primul ministru 
al Danemarcei, A. Joergensen. o con
sideră ca fiind „încurajatoare" și de 
natură „să contribuie la reducerea 
arsenalelor nucleare" ; iar senatorul 
democrat american Edward Kenne
dy a văzut in măsurile anunțate de 
Uniunea Sovietică „o posibilitate 
pentru un progres real pe calea de
zarmării".

Nu este însă mai puțin adevărat că 
unele cercuri din Occident, insistînd

doar asupra unor laturi ale inițiativei 
sovietice, cum ar fi aria de acțiune 
a măsurilor anunțate, au prezentat-o 
in ansamblu ca fiind un act „propa
gandistic". „ Unii spun că aceasta ar 
reprezenta o propagandă. Se poate. 
Dar e o propagandă concretă de re
ducere a unor rachete" — a relevat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vîntarea sa, arătind in continuare 
că este de dorit ca și alții să facă o 
asemenea propagandă, să treacă la 
reducerea corespunzătoare a unui 
anumit număr de rachete. „Cu cît se 
va face mai multă propagandă, tre- 
cindu-se Ia reducerea rachetelor si 
armamentelor, cu atit oamenii vor 
aproba o asemenea propagandă, cu 
atit aceasta va fi in binele omenirii, 
al păcii internaționale".

într-adevăr, o „propagandă" care 
ar duce la împuținarea numărului de 
rachete nucleare și ar netezi calea 
spre eliminarea lor completă este un 
act pozitiv, o măsură în urma căreia 
cifra rachetelor s-ar micșora, deci un 
rezultat cu mult mai concret decît 
multiple discuții sterile care s-au pur
tat ani de-a rîndul și care nu s-au 
soldat cu diminuarea arsenalelor nici 
măcar cu un tun sau o pușcă „cla
sică", necum o armă nucleară.

Opinia publică din țara noastră și 
de pretutindeni este îndreptățită să 
aștepte acum ca la măsurile sovietice 
să se răspundă prin măsuri cores
punzătoare, prin accelerarea tratati
velor de Ia Geneva și ajungerea in cel 
mai scurt timp la un acord deplin 
asupra armelor cu rază medie de ac
țiune și altor armamente, la denu- 
clearizare pe plan european și mon
dial, potrivit intereselor supreme ale 
securității și păcii. Așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un ase
menea curs va fi, desigur, salutat cu 
deplină satisfacție de România.

Un rol crescind statelor și 
popoarelor. Acuitatea cu care 
viața pune la ordinea zilei proble
mele apărării păcii și înfăptuirii 
dezarmării impune creșterea răs
punderii statelor și popoarelor. Desi
gur, țările mari — Uniunea Sovieti
că și Statele Unite — au un rol deo
sebit de important pe acest tărîm ; 
dar ele nu mai pot să soluționeze 
singure problemele complexe ale 
dezarmării și păcii ; de aci rolul 
crescînd pe revine țărilor mici și 
mijlocii, statelor nealiniate, și celor 
în curs de dezvoltare. în această or-

dine de idei, în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu se subliniază 
cerința ca țările europene să-și asu
me o răspundere mai mare și să 
manifeste un interes mai viu în solu
ționarea problemelor care le privesc 
în mod direct. Țara 
ră — și a prezentat 
cest sens — ca toate 
să participe, intr-o 
Ia tratativele de la 
a-și aduce contribuția la încununarea 
lor de succes.

Dar problema salvgardării păcii în 
Europa și in lume nu este și nu poa
te fi doar apanajul statelor. Cu con
știința că in joc este însăși exis
tența și viața lor, popoarele au un 
rol determinant in lupta pentru de
zarmare și pace și, acum, mai mult 
ca oricind, este necesar ca ele să 
și-l exercite plenar. Marile manifes
tări care au avut loc în țara noas
tră, în atîtea alte state din Europa 
și de pe alte continente sint o do
vadă grăitoare a voinței popoarelor 
de a se ajunge la oprirea cursei 
înarmărilor, la înfăptuirea dezidera
tului istoric al dezarmării. Dar ceea 
ce s-a întreprins pînă acum în țara 
noastră, pretutindeni în lume, nu 
poate fi considerat decît un început 
care se cere continuat și dezvoltat. 
Tocmai de aceea, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în an
samblul ei, se constituie într-o vi
brantă chemare adresată tineretului 
patriei noastre, întregului popor și 
tuturor forțelor iubitoare de pace de 
pretutindeni să continue și să inten
sifice acțiunile pentru pace, să nu le 
înceteze decît odată cu obținerea 
victoriei in lupta pentru dezarmare 
și pace. Aceasta este o luptă grea, 
anevoioasă, dar victoria ei este pe 
deplin posibilă. In zilele noastre, stă 
în puterea popoarelor ca, acționind 
hotărît, în spirit unitar, să salvgar
deze pacea, să îndrepte cursul eve
nimentelor pe făgașul destinderii, 
încrederii, securității și colaborării 
internaționale, realizării unei lumi 
fără arme și

Nu încape 
tovarășului 
avea acum, 
profund ecou în conștiința poporu
lui nostru, dinamizîndu-i forțele 
pentru ca, împreună cu toate popoa
rele din Europa și din lume, să-și 
sporească necontenit contribuția la 
lupta pentru triumful marii cauze a 
păcii pe planeta noastră.

noastră conside- 
propuneri în a- 
statele europene 
formă sau alta, 
Geneva pentru

fără războaie.
îndoială că îndemnul 

Nicolae Ceaușescu va 
ca și întotdeauna, un
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lider al F.M.L.N.
lupte pînă la obținerea victoriei fi
nale.

- Relevînd existența pericolului grav 
al unei intervenții străine în Sal
vador, el a subliniat, în același timp, 
faptul că în întreaga lume s-a con
turat un curent de simpatie și soli
daritate cu lupta poporului Salvado
rian.

Referindu-se, apoi, la posibilită
țile rezolvării pașnice a situației 
conflictuale din Salvador, liderul 
F.M.L.N. a apreciat ca pozitive pro
punerile prezentate recent de pre
ședintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, pentru instaurarea păcii 
în America Centrală și Caraibi.

★

HAVANA. — Fidel Castro, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re- 

H publicii Cuba, l-a primit pe Jorge 
Castaneda, ministrul relațiilor ex- 
terne al Mexicului, aflat intr-o vizi-» 
tă la Havana.

Agenția Prensa Latina relatează 
că ministrul mexican l-a informat 
pe șeful statului cubanez despre con
ținutul convorbirilor pe care le-a 
avut cu secretarul de stat nord-ame- 
rican, Alexander Haig, în legătură 
cu propunerile de pace pentru Ame
rica Centrală și Caraibi prezentate 
recent de președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo. Șeful statului 
cubanez — precizează agenția Pren
sa Latina — a reiterat adeziunea ță
rii sale la aceste propuneri.

Peste 10 milioane de șomeri 
in Piața comună

BRUXELLES 22 (Agerpres) — Nu
mărul șomerilor 
in țările membre ale Pieței comune 
era, la sfîrșitul lunii februarie, de 
10,7 milioane, ceea ce reprezintă 9.7 
la sută din populația activă a „celor 
zece" — arată statisticile date publi
cității luni, la Bruxelles, de Comisia 
C.E.E. și reluate de agenția France 
Presse.

tn raport cu februarie 1981, numă
rul șomerilor a crescut in Piața Co
mună cu 25,7 la sută. Statele mem
bre cele mai afectate de șomaj în 
această perioadă au fost R.F.G. — 
cu o rată de creștere de 48,9 la sută. 
Olanda — cu 42,1 la sută și Luxem
burg — cu 34,6 la sută.

în ce privește procentajul populați
ei apte de muncă aflate în situație de 
șomaj, pe primul loc se situează 
Belgia — cu 13 la sută, urmată de 
Irlanda — cu 11,9 la sută și Marea 
Britanie — cu 11,7 la sută.

înregistrați oficial

NAVETA „COLUMBIA" 
INTR-O NOUA MISIUNE 

SPAȚIALA
CAPE CANAVERAL 

pres). — Luni, la ora 16 
o oră intirziere față de 
stabilit inițial, la Cape Canaveral a 
fost lansată naveta „Columbia" in 
cea de-a treia misiune spațială a 
sa, care se va încheia la 29 martie, 
prin aterizarea la baza aeriană 
„White Sands", din New Mexico. 
Amânarea a fost determinată de 
blocarea unui dispozitiv de la siste
mul de umplere cu carburant a re
zervorului principal al navetei spa
țiale. Operațiunea propriu-zisă a 
lansării s-a desfășurat normal. 
In cadrul misiunii de 7 zile, 
naveta spațială va fi pilotată de 
astronauții Gordon Fullerton și 
Jack Lousma, care au incluse in 
orarul lor de activitate 12 programe 
de cercetări științifice.

22 (Ager-
G.M.T., cu 
programul
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