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RĂSPUNSUL MINERILOR LA CHEMAREA 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI: 

„Prin îmbunătățirea organizării muncii si trecerea 
la programul continuu vom asigura creșterea 

producției de cărbune si minereuri!" 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Expresie a înaltei prețuiri față de prodigioasa activitate internațională

a președintelui României socialiste, înflăcărat militant pentru pace,

prietenie și colaborare intre popoare

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

i-a fost înmînată distincția omagială a Academiei „Simba" 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 

și al aniversării zilei sale de naștere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri, la amiază, în sta
țiunea Sinaia, pe membrii de
legației Academiei „Simba" din 
Roma, care au sosit in România 
pentru a exprima conducătoru
lui partidului și statului nostru 
înalta considerație și profundul 
lor omagiu cu prilejul împlini
rii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversării zilei 
sale, de naștere.

Hotărirea Academiei „Simba" 
de a marca acest mare eveni
ment din viața politică a țării 
noastre, sărbătorit de întregul 
popor român, reprezintă încă o 
emoționantă mărturie a presti
giului, prețuirii și stimei de 
care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu in întreaga 
lume, activitatea sa neobosită 
închinată împlinirii idealurilor 
de pace și bunăstare ale po
porului român, înfăptuirii ma
rilor aspirații de progres și bu
năstare ale tuturor națiunilor.

Reunindi in conducerea sa, 
personalități de frunte ale vie
ții politice, culturale și științi
fice italiene și din alte țări,, 
prestigioasa instituție de la Ro
ma a decernat premiul „Simba" 
pentru pace pe anul 1978 tova
rășului Nicolae Ceaușescu — ca 
o unanimă recunoaștere a con
tribuției deosebite a șefului sta
tului român la cauza destinde
rii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale. După patru ani de 
la acest eveniment memorabil,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte al Aca

demiei „Simba",
Domnilor, 
Doamnă, 
Tovarăși,Aș dori să mulțumesc Academiei „Simba", să vă mulțumesc dumneavoastră pentru această apreciere a activității mele, a contribuției României socialiste la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale în interesul destinderii, păcii și independenței naționale. Această plachetă a Academiei o consider, în același timp, ca un simbol al relațiilor dintre România și Italia, un simbol al întăririi colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Intr-adevăr, în viața internațională sînt probleme deosebit de complexe. S-a ajuns la o agravare extremă a vieții internaționale ca urmare a cursei înarmărilor, a politicii de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, a crizei economice mondiale, care a cuprins întreaga lume, dar afectează în mod deosebit țările în curs de dezvoltare. Toate acestea fac nece

sară o activitate susținută pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane pe calea tratativelor, cu participarea egală a tuturor statelor lumii, fără deosebire de orînduire socială sau de mărime.Este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru oprirea cursei înarmărilor. S-ar putea spune că anul 1983 reprezintă un an de importanță deosebită pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. Am, îndeosebi, în vedere problemele legate de amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune și dezvoltarea celor existente. Dacă se va trece în acest an la amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune, se va deschide calea intensificării extreme a cursei înarmărilor. In Europa se va crea o situație deosebit de gravă. Noile rachete, cît și cele existente, nu vor mări în nici un fel securitatea nici unui stat, ci, dimpotrivă, vor duce la mărirea pericolului de război, de război nuclear — ceea ce pune în pericol existența tuturor popoarelor europene, însăși existența vieții, a civilizației. De aceea este necesar să facem totul pentru a opri

amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune, pentru retragerea și distrugerea celor existente.Fără îndoială că ar fi deosebit de bine dacă s-ar ajunge la eliminarea tuturor rachetelor. Dar trebuie să ținem seama că de-a lungul anilor s-ău acumulat multe probleme, multă neîncredere •— și de aceea trebuie să adoptăm o poziție realistă pentru a trece la pași concreți în direcția dezarmării. Ar fi important dacă s-ar ajunge la un acord corespunzător privind neamplasarea noilo# rachete americane în Europa, retragerea celor sovietice, pe baza unui echilibru și unui raport de forțe echitabil. Trebuie să nu pornim de la a realiza totul sau nimic, ci să facem tot ce este posibil pentru a realiza cît mai mult, pentru a ajunge la un nivel cît mai scăzut al mijloacelor de distrugere existente în Europa, ca un prim pas spre lichidarea definitivă atît a rachetelor cu rază medie de acțiune, cît și a rachetelor tactice, și, în continuare, și a altor armamente.In acest sens, România consideră ca țările europene, țările din Pactul de la Varșovia și din N.A.T.O. în primul rînd — avînd în vedere că de fapt în aceste două blocuri militare se găsesc principalele armamente și totalitatea armamente

lor nucleare — să acționeze cu întreaga răspțmdere pentru a se ajunge la o înțelegere. Este adevărat, rolul important îl au Uniunea Sovietică și Statele Unite. Dar noi, țările europene, sîntem direct interesați să se oprească amplasarea noilor rachete, să se treacă la reducerea și distrugerea celor existente pînă la lichidarea lor completă. De aceea, sprijinind tratativele între cele două țări, noi, țările europene, trebuie .să ne angajăm direct, activ, în aceste tratative și, repet ,incă o dată, consider în mod deosebit că țările din Pactul de la Varșovia și din N.A.T.O. trebuie să-și asume răspunderea pentru ca cele două blocuri militare să treacă realmente la dezarmare.Consider că este posibil ca în acest an să determinăm adoptarea unor hotărîri în direcția aceasta, care să țină seama de cerințele și voința popoarelor de pretutindeni. Am în vedere și marile mișcări pentru pace din întreaga Europă, faptul că cercuri politice, clase și categorii sociale foarte diverse se pronunță cu tot mai multă hotărî- re pentru a se ajunge la înțelegeri corespunzătoare. Consider că oamenii politici din toate sta-

In aceste zile, în unitățile mi
niere se desfășoară adunări ale 
organizațiilor de partid și ale re
prezentanților oamenilor muncii în 
cadrul cărora sint analizate sarci
nile ce revin întreprinderilor mi
niere pentru înfăptuirea programe
lor adoptate de Conferința Națio
nală a partidului în vederea dez
voltării bazei energetice și de mate
rii prime, de valorificare superioară 
a tuturor resurselor minerale utile, 
în conformitate cu hotărîrile Con
gresului al Xll-lea privind indepen
dența energetică națională și asi
gurarea într-o măsură mai însem
nată, din resurse interne, a nece

sarului de materii prime și mate
riale.

Organizate la numai citeva zile 
după Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și muncitori din in
dustria minieră și geologie, adună
rile au dat o înaltă apreciere idei
lor și orientărilor cuprinse în cu
vîntarea rostită cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, parti- 
cipanții exprimîndu-și întreaga ade
ziune la măsurile concrete stabilite 
privind perfecționarea activității 
productive din industria extractivă, 
punerea mai rapidă in funcțiune a

noilor capacități de producție, tre
cerea la noul program de lucru în 
subteran, adoptarea unui nou sis
tem de retribuire a muncii pe bază 
de acord global, a tuturor acțiunilor 
ce vor fi întreprinse pentru con
tinua creștere a eficienței muncii 
în acest important sector de activi
tate al economiei noastre naționale.

In telegramele adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, participanții la adunări 
se angajează, in numele colectivelor 
din care fac parte, să acționeze cu 
fermitate pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan.

Un nou program de lucru, ordine strictă, disciplină fermă
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul unităților Centralei miniere Deva au primit cu viu interes și deplină aprobare măsurile stabilite în consfătuirea de lucru care a avut loc recent la Comitetul Central al partidului cu cadre de conducere, specialiști și muncitori din industria minieră și geologie, sub puternicul impuls al cuvintării pe care ați rostit-o la această consfătuire, al indicațiilor pe care le-ați dat. In toate unitățile industriei extractive de minereuri din județul Hunedoara au avut loc adunări ale activului de bază, în cadrul cărora comuniștii, toți minerii, dînd cea mai înaltă apreciere neobositei dumneavoastră activități, omagiind și cu acest prilej împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei de naștere, și-au exprimat hotărirea nestrămutată de a înfăptui programele adoptate de Conferința Națională a partidului, măsurile stabilite la recenta consfătuire de lucru de la Comitetul Central.

Indicațiile și sarcinile pe care le-ați dat la consfătuirea de la București, direcțiile de acțiune care au fost conturate sub directa dumneavoastră înrîurire, constituie și pentru Centrala minereurilor Deva un vast și însuflețitor program de acțiune.Noi, minerii din Munții Apuseni și din Poiana Rus-’ căi, sîntem implicați direct în valorificarea patrimoniului național de minerale utile, de aceasta depin- zind înfăptuirea neabătută a prevederilor celui de-al Xll-lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secre-
COMITETELE DE PARTID, 

CONSILIILE OAMENILOR MUNCII 
DIN UNITĂȚILE CENTRALEI MINEREURILOR - 

DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

(Continuare in pag. a V-a)

Atenție centrală folosirii intense a timpului și utilajelor
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae CeaușescuActivul de partid din unitățile Centralei minereurilor din Baia Mare și reprezentanții acestora în consiliul județean al oamenilor muncii, întrunit pentru a dezbate măsurile concrete de aplicare a noului program de lucru în industria minieră, vă exprimă, in numele tuturor celor ce-și desfășoară activitatea in acest important sector al economiei, cele mai alese sentimente de stimă și recunoștință pentru grija cu totul deosebită pe care o purtați față de continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale minerilor.Sîntem pe deplin conștienți că îndeplinirea obiectivului fundamental, de profundă rezonanță patriotică, trasat de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare și realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile de activitate, pre

supune ca și noi, minerii, să ne intensificăm eforturile pentru a valorifica mai din plin rezervele minerale ale județului, pentru a da patriei mai multe metale neferoase, aceasta cu atît mai mult cu cit județul Maramureș deține o pondere de circa 25 la sută din rezervele de minereuri neferoase valorificabile.Avem convingerea fermă că înfăptuirea măsurilor referitoare la îmbunătățirea organizării muncii și aplicarea noului program de lucru in minerit, măsuri care reprezintă o nouă expresie a preocupării dumneavoastră pentru perfecționarea planificării și condu-
ADUNAREA CU ACTIVUL DE PARTID 

DIN UNITĂȚILE CENTRALEI 
MINEREURILOR - BAIA MARE

(Continuare în pag. a V-a)

Dezvoltarea creatoare a teoriei revoluționare
5

in perioada de după Congresul al IX-lea *)Unul din procesele cele mai eclatante trăite de partidul nostru în ultimele două decenii — puternic sim- ’țit in interiorul societății și remarcat cu viu interes, chiar cu admirație, in afară — este renunțarea la povara ideilor preconcepute, a dogmelor și principiilor simpliste, rigide, a tabuurilor ideologice, care sufocau adesea viața, și propulsarea unui curent de gindire proaspăt, curajos, raționalist, cu adevărat dialectic, inspirat din analiza lipsită de orice prejudecată a realității, ca și din tezaurul culturii politice universale.Ar fi o pretenție prea mare chiar și de a enumera, exhaustiv, in cuprinsul acestei comunicări, multitudinea domeniilor, sectoarelor, compartimentelor, tezelor în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus pro-
*) Comunicare la sesiunea știin

țifică a Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

Dumitru POPESCU 
rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu"

funde, uneori radicale, schimbări de viziune, îmbogățind patrimoniul nostru ideologic și deschizind drum progresului gindirii și practicii. De aceea mă voi rezuma la marcarea citorva din contribuțiile ce jalonează insuși drumul ascendent al partidului nostru spre o înțelegere superioară a lumii și o abordare lucidă, creatoare a problemelor socialismului.. Una din primele și cele mai curajoase răsturnări de viziune a fost operată în istoria României, unde se acumulaseră o serie de teze antiștiin- țifice, denaturări și falsuri, citeva de o gravitate excepțională ; pentru a fi măturate se cerea o judecată guvernată de adevăr, respectul valorii științifice a istoriei și o mare dragoste pentru propriul popor, pentru înaintași. Legea care face ca

omul cerut stringent de vremuri să-și facă apariția la timpul potrivit și-a confirmat și de această dată valabilitatea. în rapoartele la aniversările partidului comunist, in expunerile care cinsteau datele mari ale istoriei naționale, in diferite luări de cuvint, practic au fost rescrise capitolele fundamentale ale trecutului, in jurul cărora se țesuse o adevărată plasă de erori și omisiuni, de interpretări străine, de scheme rudimentare ce-și reclamau, chipurile, paternitatea chiar de la materialismul istoric. Din această asiduă muncă de restaurare a adevărului a ieșit din nou la lumina zilei că poporul român nu a venit aici de aiurea, că limba sa de la Rim se trage, că pentru a supraviețui a trebuit să țină piept valurilor migratoare și să înfrunte imperiile vremii, că aspirația spre unitate avea rădăcini adinei și justificări legice, iar Împlinirea acestui vis, Ia inceput vremelnică, apoi definitivă, nu a fost anexiune teritorială, ci justiție națională inexorabilă, că mișcările iluministe, democrat-revoluționare au avut și aici rezonanțe puternice, dar au fost înăbușite cu forța armelor de reac-(Continuare în pag. a IlI-a) țiunea străină, că România întregită nu era un stat imperialist, ci unul jefuit și dominat de țările imperialiste. că eroii de la Mărășești n-au slujit o cauză vană, ci existența neamului, că burghezia română a avut și ea o perioadă de ascensiune progresistă, că socialismul românesc a fost unul din cele mai timpurii, că partidul comunist a fost o vreme dirijat greșit din afară, abătut de Ia adevărata sa misiune revoluționară națională, că in ajunul celui de-al doilea război mondial România, ciuntită și părăsită, a fost aruncată in brațele Germaniei hitleriste, că actul de la 23 August, săvirșit in condiții internaționale favorabile, a fost opera poporului român, că în mod nemeritat România, ce și-a aruncat toate forțele in războiul antifascist, nu a căpătat statut de țară cobeligerantă — și atitea alte lucruri, îndreptările aduse istoriei au pus din nou in circulație ideea de patrie, un timp aproape prohibită sub in- riurirea unui concept greșit despre naționalism, ca și a vechii și atit de discutabilei teze că muncitorii nu au patrie. Din acest demers a decurs un puternic reviriment al valorificării moștenirii noastre progresiste, umplîndu-se din nou panteonul neamului, aproape golit, cu marile sale figuri politice, cu iluștrii săi gînditori
(Continuare în pag. a IV-a)
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Stima profundă a întregii țări fată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
voința unită a întregului popor de a transpune neabătut m viată programele de dezvoltare 

econmnico-socială a patriei, obiectivelejtabilite de Conferiotajationaiă a partidului 
Scrisori și telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
într-un glas cu țara, minerii din Poiana Rusca vă aduc omagiul lor fierbinte, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, mult iubite tovarășe secretar general, marcind bilanțul fructuos al muncii noastre neobosite, răspuns comunist, muncitoresc la îndemnurile pe care ni le-ați adresat mereu pentru înălțarea țării pe culmile civilizației și progresului — se arată în telegrama trimisă de colectivul de muncă al 

ÎNTREPRINDERII MINIERE HUNE
DOARA.Sînteți pentru noi pilda revoluționarului consecvent al partidului, înflăcărat, mereu neobosit în fruntea luptei și muncii pentru mai bine, și acest înălțător exemplu ne este far călăuzitor nestins în strădania noastră de a da țării fierul scos din adîncurile munților.Vă dorim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acum, in zilele de scumpă sărbătoare, ca alături de stimata dumneavoastră tovarășă de viață, Elena Ceaușescu, în fruntea partidului și statului să aveți parte de viață lungă, fericită întru fericirea și prosperitatea noastră, a țării.Odată cu salutul nostru, tradiționalul „Noroc bun“, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a transpune în fapte hotărârile Congresului al XII-lea al partidului, programele Conferinței Naționale, pentru creșterea bazei de materii prime și valorificarea superioară a resurselor minerale utile.

tării economico-sociale a localităților din bazinul carbonifer Valea Jiului, creșterii producției de cărbune și îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, pentru sfaturile prețioase și îndemnurile cu care ne-ați îmbărbătat, pentru afecțiunea și grija părintească cu care ne-ați înconjurat și ne-ați sprijinit să depășim momentele grele, încredințindu-vă de înalta stimă și prețuire ce vi le purtăm, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că minerii sînt mobilizați plenar pentru zarea sarcinilor ce le revin din rîrile Congresului al XII-lea al dului pentru transpunerea în viață a obiectivelor actualului cincinal, privind creșterea producției de cărbune și ridicarea nivelului calitativ al întregii activități, realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an.în cinstea acestei sărbători scumpe întregului popor, oamenii muncii de la întreprinderea minieră Livezeni adresează conducătorului iubit al partidului și statului, minerului de onoare al Văii Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urarea străbună „La mulți ani“ și salutul nostru mineresc „Noroc bun".

noștri reali- hotâ- parti-

Cu prilejul omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, ne alăturăm glasului întregii națiuni pentru a vă adresa din inimă cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, viață lungă și multă putere de muncă în îndeplinirea celor mai înalte răspunderi cu care v-a învestit poporul nostru, se arată în telegrama colectivului de oameni ai muncii din ÎNTREPRINDEREA „LA
MINORUL DE TABLĂ“-GALAȚI. întreaga dumneavoastră viață și activitate de militant consecvent ați in- chinat-o încă din fragedă tinerețe intereselor supreme ale poporului,

construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, a propășirii națiunii române, a triumfului păcii în lume.în acest moment deosebit de înălțător pe care îl trăiește întregul nostru popor cu prilejul împlinirii a 50 de ani de acțivitate revoluționară și aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm fierbinte să primiți respectuosul omagiu al oamenilor muncii din întreprinderea „Electrometal“-Timișoara. asigu- rindu-vă că vom face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dorindu-vă din toată inima

terne și externe a partidului și statului, se spune în telegrama consiliului de conducere al MINISTERU
LUI JUSTIȚIEI,Comuniștii, toți oamenii muncii din SECTORUL 4 AL CAPITALEI, însuflețiți de documentele programatice adoptate de Conferința Națională a partidului, vă sărbătoresc astăzi pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu al patriei noastre, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în atmosfera de profundă angajare partinică, revoluționară, de efervescență creatoare pentru înfăptuirea neabătută a obiec-

La împlinirea a cinci decenii de activitate revoluționară, de luptă eroică, de realizări și împliniri de importanță istorică și la aniversarea a 65 de ani de viață pilduitoare, 
BIROUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI SUPERIOR AL EDUCAȚI
EI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI, in numele slujitorilor școlii românești și al tineretului studios, asemenea întregului nostru popor, exprimă cu inimile pline de dragoste, cu sentimente de nemărginită mindrie patriotică, de profund respect și înaltă prețuire, cele mai alese felicitări, urări de sănătate și fericire, mulți ani rodnici în fruntea partidului și

• Apreciere unanimă a apor-
tutui de inestimabilă valoare
al secretarului general al

W

Activitatea neobosită pe care o desfășurați pentru bunăstarea și fericirea națiunii noastre Socialiste, pentru edificarea unei noi lumi, eliberată de spectrul războiului, bazată pe dreptate și egalitate între toate statele, au ridicat la cele mai înalte culmi prestigiul României socialiste în lume și v-au consacrat, ca personalitate proeminentă a vieții politice internaționale contemporane, luptător consecvent pentru cauza popoarelor, a păcii și progresului social în întreaga lume.Călăuziți de ideile și îndemnurile dumneavoastră, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele documente adoptate de Congresul al XII-lea al partidului și de Conferința Națională din decembrie 1982, că vom face totul pentru creșterea competenței, răspunderii și eficienței in întreaga activitate a organelor locale ale puterii și administrației de stat, în vederea realizării exemplare la cote de înaltă calitate, a prevederilor planului pe anul 1983 și pe întregul cincinal — se arată în telegrama trimisă de lucrătorii din COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE.

Asemenea întregului nostru popor, sîntem mindri că pe frontispiciul e- pocii luminoase pe care o străbate țara este gravat cu litere de aur numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. de ilustru ctitor și strălucit exponent al noilor destine românești, înțelept conducător al partidului și statului, înflăcărat și neînfricat luptător revoluționar pentru promovarea și apărarea intereselor naționale supreme, pentru construirea socialismului și comunismului în patria noastră, consecvent făuritor al marelui prestigiu de care se bucură astăzi în lume România socialistă.Folosim acest minunat și sărbătoresc prilej pentru a vă exprima încă o dată recunoștința noastră nemărginită. de a vă mulțumi fierbinte, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă și sprijinul ce-l acordați ridicării silviculturii românești pe noi trepte calitative de dezvoltare, pentru prețioasele indicații și orientări ce ni le-ați dat. Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră să facem totul pențru a realiza exemplar sarcinile ce ni le-ați încredințat, să răspundem ferm încrederii ce ne-ați acordat-o — se relevă în telegrama trimisă de BIROUL 
EXECUTIV AL MINISTERULUI 
SILVICULTURII.

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea și
dinamizarea gindirii și practicii
revoluționare în țara noastră,
la îmbogățirea tezaurului 

socialismului științific

• Profundă recunoștință pen
tru orientarea consecvent re
voluționară, patriotică, în con
ducerea întregii opere de 
construcție socialistă, pe baza
creșterii continue și a moder-
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de naștere, a națiunii noas- înmănuncheat de luptă pen-Ziua dumneavoastră celui mai iubit fiu al tre socialiste, care a tradiția multimilenară tru independență și suveranitate cu prezentul luminos al societății socialiste multilateral dezvoltate și creșterea fără precedent a prestigiului României în lume — se spune în telegrama adresată de MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR — constituie pentru toți oamenii muncii noastră un moment istoric semnificații.Cel peste 50 de ani de activitate revoluționară, puși în slujba descătușării maselor largi ale oamenilor muncii și ridicării României pe cele mai înalte culmi ale civilizației, activitatea neobosită pentru o lume mai bună și pace v-au adus consacrarea de personalitate proeminentă a contemporaneității.Puternic mobilizați de îndemnurile și exemplul dumneavoastră de neobosit activist al partidului, de orientările șl ajutorul pe care ni-1 acordați, ne exprimăm hotărirea noastră fermă ca, strîns uniți ta jurul partidului, al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul nostru iubit, să ' nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea șl Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Oamenii muncii din transporturi și telecomunicații vă adresează urarea fierbinte de ani mulți și sănătate pentru a conduce țara, cu același patriotism și clarviziune, spre culmile societății comuniste.

din tara cu adinei

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere, COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII MINIERE LIVE- 
ZENI vă roagă să primiți sentimentele lor de profundă recunoștință și cele mai alese mulțumiri pentru sprijinul pe care îl acordați dezvol-

în aceste momente de vibrantă și Înălțătoare manifestare patriotică cu care țara, unită ca o singură ființă, vă sărbătorește împlinirea a 50 de ani de activitate politică revoluționară și aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — se spune în telegrama MINISTERULUI INDUS
TRIALIZĂRII LEMNULUI ȘI MA
TERIALELOR DE CONSTRUCȚII — cu inimile pline de bucurie și dragoste nețărmurită, înmănunchem într-un singur buchet gîndurile, sentimentele și conștiința sutelor de mii de oameni ai muncii din industria lemnului și a materialelor de construcții, urîndu-vă din adîncul inimilor noastre sănătate și putere de muncă, viață îndelungată și fericită, ani mulți în fruntea partidului și statului nostru, să călăuziți cu înțelepciune și fermitate poporul nostru pe drumul de glorie și demnitate deschis de Congresul al IX-lea al partidului, pentru ca România, scumpa noastră patrie, să urce pe noi culmi de civilizație și progres și să ocupe un loc demn de milenara ei istorie, în rîndul națiunilor lumii.Prestigiul fără precedent de care se bucură astăzi Partidul Comunist Român în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, al cărui militant de frunte unanim recunoscut sînteți, stima de care se bucură România în rîndul națiunilor lumii sînt rodul politicii interne și externe pe care cu înțelepciune și curaj o promovați de cînd vă aflați la cîrma destinelor patriei noastre și vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, și în acest moment solemn că o vom urma cu entuziasm și devotament, că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci fără țire- get pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.Vă exprimăm și cu acest minunat prilej recunoștința noastră fierbinte pentru tot ce ați făcut și faceți pentru progresul și dezvoltarea industriei lemnului și a materialelor de construcții în România, pentru ca ea să se situeze, alături de celelalte ramuri industriale, la un înalt nivel de competitivitate și eficiență.

nizării forțelor de producție,
în interesul dezvoltării econo
miei naționale și al făuririi

bunăstării poporului

înaltelor sale idealuri de libertate națională și socială, luptei eroice pentru edificarea socialismului și comunismului. Acordăm o înaltă apreciere contribuției pe care ați adus-o și o aduceți la dezvoltarea gindirii social-politice creatoare, la îmbogățirea tezaurului teoretic al partidului cu idei noi, teze și concluzii desprinse din practica edificării societății socialiste in România, din analiza științifică a fenomenelor vieții social-politice contemporane.Acum, cînd vă sărbătorește întreaga națiune, vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea că toți oamenii muncii din întreprinderea „Laminorul de tablă“-Galați vom acționa cu toate forțele de care dispunem pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, trasate de conducerea de partid și de stat, de Congresul al XII-lea al P.C.R. și Conferința Națională.Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA „ELECTROMETAL“-TIMI- 
ȘOARA — români, maghiari, germani și de alte naționalități — mobilizați de hotăririle ~ rinței Naționale a munist Român acționează încă primele zile țînd nici un sarcinilor ceRealizările de poporul nostru în făurirea vieții noi, libere și demne sînt indisolubil legate de vasta dumneavoastră activitate revoluționară pusă în slujba

Confe- Partidului Co- din ale anului, neprecupe- efort pentru realizarea le revin.remarcabile dobindite

.ț

viață lungă șl sănătate, deplină putere de muncă, acestea fiind garanția progresului multilateral al României socialiste.Cu sentimente de profundă mindrie patriotică, de încredere in gloriosul nostru partid comunist, ne manifestăm nețărmurita dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. care, cu excepțional talent de conducător și organizator, vă dăruiți neobosit apărării intereselor sacre ale poporului român, înfloririi multilaterale a economiei, științei și culturii — tot ceea ce s-a înfăptuit mai fecund în patria noastră purtînd pecetea clară, originală a gîndirii și viziunii științifice, realiste, a hotărîrii și dîrzeniei revoluționare, a dragostei de țară, care vă caracterizează.Ca juriști, ne exprimăm, de asemenea, cu acest prilej, gîndurile de înaltă recunoștință pentru valoroasa și generoasa dumneavoastră contribuție privind perfecționarea activității organelor de justiție și a legislației socialiste, cu adevărat înnoitoare și revoluționare în creșterea rolului maselor de oameni ai muncii și a participării directe a acestora la înfăptuirea justiției, expresie nemijlocită a procesului de continuă adîn- cire a democrației socialiste.La această aniversare, dragă sufletului și conștiinței întregului nostru popor, personalul muncitor din sistemul justiției își exprimă angajamentul de a acționa cu toate forțele pentru continua întărire a legalității și ordinii de drept socialiste, pentru Înfăptuirea neabătută a politicii in-

Pictură de Elisabeta Dorobăț

tivelor dezvoltării economico-sociale a patriei noastre stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Noua etapă de dezvoltare pe care o străbatem astăzi poartă amprenta voinței, gîndirii și personalității dumneavoastră, care înmănunchează în mod strălucit trăsăturile și calitățile poporului român, dîrzenia, tenacitatea, gindirea profundă și înțeleaptă, dragostea de țară, exemplul de înaltă și devotată slujire a intereselor clasei muncitoare, ale întregii noastre națiuni.Prezența dumneavoastră ta mijlocul colectivelor de oameni ai muncii din sectorul nostru, prețioasele indicații, soluții și îndemnuri date cu acest prilej au constituit momente de puternică mobilizare în înfăptuirea sarcinilor ce ne revin în cincinalul 1981—1985, pentru o nouă calitate în toate domeniile de activitate.Exprimîndu-ne recunoștința profundă pentru tot ce ați făcut și faceți pentru binele întregii noastre națiuni, sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prilejul de a vă asigura de hotărîrea noastră fermă pentru a acționa într-un spirit de înaltă răspundere în vederea îmbunătățirii activității din toate domeniile, în scopul înfăptuirii neabătute a programelor și hotărîrilor Conferinței Naționale, a documentelor Congresului al XII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Violeta ZAMFIRESCU

El s-a născut să fie orizontul numit țara, 
Conștiință regăsită în luceafăr sufletesc, 
Voință comunistă, putere solidară 
Cu tot ce-nalță viața pe plaiul românesc.

Cinstire dreaptă

O, clipă strălucire — armonizind cu universul, 
Rod-aur înrâdăcinind semințele în dor, 
Flăcări de inimi pe comori iuțind ca gindul mersul, 
Geneze-ale valorii, de Om învingător.

Fragedul nins de ger și zori, lovit de anotimpuri, 
A luat Calea Soarelui in miini, o Românie, 
Ți-a reaprins văzduh deschis, clar cititor in timpuri 
Să crești esența frumuseții, oameni, măreție.

Un OM în orizontul numit Tară
Fir trandafir, lumina mea, dâruie-mi harul mare 
Să cînt cum l-a crescut Partidul Comunist Român, 
Pe Nicolae Ceaușescu, — luminînd solare 
Ritmuri și fapte ce în fluviul istoriei râmîn.

Patria aprinsese făcliile Unirii,
Albe zăpezi îmbrățișau sub rădăcini izvoare, 
Fluviul istoric alegea din neodihna firii 
Iubirea, să-i dea țării Fiu inveșmintat în soare,

Cîrmaciului ce s-a-nălțat in vreme 
Și drept și demn prin anii crunți și grei 
Care-a știut să lupte și să-nvingă 
Luptindu-se necontenit cu ei.

Acestui Om făuritor de Țară, 
De oameni noi, de viață și statui 
Ce-a dat lumină și-nțeleaptă vrere 
Din adîncimea și lumina lui,

Mulți ani de viață, glorie deplină 
Cinstire dreaptă faptelor ce-l cresc 
Și tot aceeași dragoste sublimă 
De tot ce-a fost ți este românesc!

Virgil CARIANOPOL

statului. în conducerea întregii noastre societăți.Sîntem cu toții mîndrl și conști- enți că marile realizări obținute de poporul român în cele aproape două decenii de cind vă aflați în fruntea partidului, în toate domeniile vieții economice și social-politice, în dezvoltarea științei, culturii și învăță- mintului, in afirmarea viguroasă a României pe arena internațională sînt indisolubil legate de numele și activitatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor de eră socialistă, de demnitate și cutezanță revoluționară, personalitate strălucită a istoriei noastre naționale și a lumii contemporane.Exprimăm întreaga noastră gratitudine pentru grija statornică pe care o purtați, împreună cu mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu — savant de renume mondial, asigurării unor condiții optime pentru ca toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, să invețe și să-și însușească tot ceea ce este mai nou și mai avansat in știință și tehnică, să se formeze ca oameni noi, cu o înaltă conștiință patriotică, devotați partidului și poporului, cauzei construirii socialismului și comunismului în România.în această zi de sărbătoare a întregului nostru popor, vă rugăm să primiți urările noastre fierbinți de sănătate și multă fericire, viață îndelungată și putere de muncă, spre a încununa cu noi și strălucite realizări activitatea prodigioasă, neobosită, consacrată ridicării tre pe noi culmi de progres.•Am găsit ta gîndirea tră creatoare izvorul autentic de îndrumare a muncii noastre în cadrul unei activități generale, rațional- științifice, în care se urmărește perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare, conducere și dezvoltare a întregii vieți economice și sociale, valorificarea la cea mai înaltă treaptă a tuturor resurselor materiale și umane — se menționează în telegrama colectivului TEA
TRULUI MIC.Stimulați de forța exemplului pe care îl oferiți, zi de zi, tuturor oamenilor muncii, comiiftștilor din țara noastră, ne angajăm în fața dumneavoastră, a întregului nostru partid, să desfășurăm o și mai intensă activitate de formare a valorilor artistice, cu un bogat conținut politic, ideologic și educativ, în domeniul creației scenice, al formării conștiinței înaintate a omului nou, a omului care va păși în comunism și de al cărui destin ne simțim pe deplin legați și responsabili. Ca oameni de partid, ca oameni ai muncii, vă adresăm întreaga noastră recunoștință pentru munca neobosită

patciei noas- civilizație șidumneavoas'

pe care o depuneți pentru viitorul luminos al țării.
ȘAGĂU MIHAIL, țăran cu gospodărie individuală din satul Fițcău, comuna Aluniș, județul Mureș, scrie, printre altele : „Știu că tot ceea ce ați făcut și faceți, ce spuneți și ce hotărîți este pentru noi, pentru toți oamenii muncii din țară, pentru pacea și liniștea lumii. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom urma cu tot devotamentul politica partidului nostru, prețioasele dumneavoastră îndrumări privitoare la creșterea animalelor și livrarea surplusului la fondul centralizat al statului potrivit rolului ce ne revine în înfăptuirea hotăririlor partidului. Atit eu, cit și familia mea vă asigurăm că vom munci cu forțe sporite peht; ne aduce din plin contribuția 1. y florirea acestor meleaguri, la pre A sul și prosperitatea patriei".Cu prilejul sărbătoririi atît de dragi întregii noastre națiuni socialiste — împlinirea a 50 de ani de eroică activitate revoluționară și aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — comuniștii. întregul personal muncitor de la CURTEA SU

PERIOARA DE CONTROL FINAN
CIAR vă roagă, cu profund respect, să primiți urarea, izvorîtă din adin- cul inimilor noastre, de mulți ani fericiți, putere de muncă, sănătate deplină, de noi și strălucite izbinzi în conducerea destinelor poporului nostru, se spune în telegrama trimisă cu acest prilej,în personalitatea dumneavoastră noi omagiem pe revoluționarul comunist care s-a angajat, din cea mai fragedă tinerețe, cu dăruire, devotament și abnegație. în lupta nobilă pentru înfăptuirea năzuințelor milenare ale poporului nostru de libertate socială și națională, de independentă, de progres, prosperitate și pace.Gindind cu înaltă răspundere la destinele poporului român, militînd pentru continua sa propășire, dumneavoastră ați fost și sînteți profund preocupat de soarta umanității, de problemele progresului întregii omeniri, ale salvgardării păcii. Se bucură, astfel, de o largă apreciere pe toate meridianele, gîndirea, concepția și acțiunea dumneavoastră neobosită consacrate unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice, progresiste și antiimpe- rialiște, a maselor populare în lupta pentru asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la pace, la dezvoltare liberă și independentă, fără nici un amestec din afară, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, fără arme și războaie.Folosim și acest minunat prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a da glas profundei noastre recunoștințe, celor mai alese mulțumiri pentru grija deosebită și atenția permanentă pe care dumneavoastră o acordați programului de energetică nucleară, pentru sprijinul nelimitat și prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, în vederea îndeplinirii sarcinilor pe c^re conducerea de partid și de. ri^t, dumneavoastră personal, ni le-a\ credințat.Puternic însuflețiți de exemplul dumneavoastră, pentru a răspunde încrederii pe care ne-ați acordat-o, ne facem datoria de onoare în a vă asigura, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom milita neabătut pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și a obiectivelor stabilite de Conferința Națională, că vom face totul pentru realizarea integrală a o- biectivelor programului de energetică nucleară, asigurînd pentru centralele nuclearoelectrice, prin efort propriu, combustibilul nuclear și apa grea și un înalt grad de integrare în fabricația materialelor și echipamentelor — se menționează în telegrama CO
MITETULUI DE STAT PENTRU 
ENERGIA NUCLEARA.în telegrama adresată de colectivul de cercetători și cadre didactice de la INSTITUTUL CENTRAL DE 
CERCETĂRI ECONOMICE se spune: Cele peste cinci decenii de neobosită activitate revoluționară, în care dumneavoastră, cel mai iubit fiu al partidului și al poporului nostru, v-ați aflat permanent în focul celor mai aprige bătălii pentru dreptate socială și națională, pentru neatîr- narea și suveranitatea neamului nostru, atît de greu încercat in istorie, pentru victoria și înfăptuirea noii orînduiri pe pămîntul patriei, constituie pentru noi toți un strălucit exemplu de dăruire și fierbinte patriotism, de înaltă consecvență revoluționară.Sîntem ferm hotărîți să răspundem cu rezultate și mai bune pentru realizarea obiectivelor de mare însemnătate ale economiei noastre în această etapă : dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energie și economisirea resurselor, valorificarea înaltă a întregului potențial economic al tării, noua revoluție agrară, o calitate nouă în întreaga activitate, a muncii și a vieții, înaltă competitivitate a produselor românești, creșterea în continuare a venitului național și pe această bază a bunăstării tuturor cetățenilor.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că noi, colectivele de cercetători și cadre didactice din Institutul central de cercetări economice. inspirați de strălucita dumneavoastră gîndire, de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și fapte, ne vom mobiliza toată energia, puterea noastră de muncă pentru ridicarea pe un plan superior a teoriei și practicii economice naționale, în înfăptuirea neabătută a hotăririlor trasate de Congresul al XII-lea al partidului și Conferința Națională, a obiectivelor și sarcinilor, așa cum au fost ele relegate în Raportul prezentat de dumneavoastră la Conferința Națională.



♦

SClNTEIA — sîmbătă 5 februarie 1983 PAGINA 3

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-a fost înmînată distincția omagială a Academiei „Simba"

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)tele europene, guvernele trebuie să acționeze cu întreaga răspundere, să. țină seama de voința popoarelor și să determinăm o cotitură, ca sâ mă exprim așa, în politica de înarmare, prin trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, încetarea cursei înarmărilor, oprirea cheltuielilor militare la nivelul anului 1983.România a prezentat, în această privință, o serie de propuneri. La recenta întîlnire de la Praga, țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia au prezentat în Declarația politică propuneri importante în această privință. Și țările occidentale din N.A.T.O. au prezentat, de asemenea, o serie de propuneri — unele foarte importante. Este necesar ca pe baza propunerilor și unei părți și alteia să se / acă la discuții și la găsirea tî • numitor comun, pe baza prop/ eiilor pe care le-au făcut cele două părți ; așa cum este necesar să ținem seama și de propunerile formulate de țările neutre sau nealiniate din Europa care sînt și ele interesate — ca și țările din cele două blocuri militare — să se ajungă la măsuri reale de dezarmare. Dacă vom acționa cu întreaga răspundere în această privință, consider că este posibil să obținem in 1983 rezultate pozitive.De asemenea, noi ne pronunțăm ferm pentru încheierea cît mai grabnică a reuniunii de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe pentru încredere și dezarmare în 

Europa, pentru continuitatea reuniunilor începute la Helsinki. Trebuie să facem totul ca țările europene să păstreze acest cadru de întîlniri, de discuții, pentru soluționarea în comun a problemelor complexe ale Europei, ale întregii lumi. Trebuie să acționăm în direcția dezvoltării colaborării și cooperării în toate domeniile între țările europene, pentru realizarea unei Europe unite, pornind de la respectul orînduirii sociale a țărilor europene, dar de la necesitatea conlucrării active pentru dezvoltarea economico-socială, pentru o politică de destindere, de pace, de respect al independenței naționale.In același timp, Europa poate și trebuie să aducă o contribuție mai importantă la soluționarea problemelor subdezvoltării. Dumneavoastră și Academia „Simba “ vă ocupați tocmai de situația țărilor de pe continentul african, a țărilor în curs de dezvoltare, a căror situație — așa cum am menționat — s-a înrăutățit considerabil. Este necesar să facem totul pentru a se ajunge la tratative reale între Nord șl Sud, pentru a asigura mijloacele necesare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru țările sărace, în vederea dezvoltării lor economico-sociale. Sînt multe probleme care preocupă astăzi aceste țări. Fără o soluționare a acestora printr-un acord corespunzător între țările bogate și sărace, situația țărilor în curs de dezvoltare se va înrăutăți și mai mult. Aceasta va exercita o influență puternică asupra întregii vieți economice și po

litice internaționale. însăși depășirea crizei economice mondiale, reluarea activității economice sînt nemijlocit determinate de felul în care se vor soluționa problemele țărilor în curs de dezvoltare.Este necesar să acționăm în direcția instaurării noii ordini economice și politice internaționale, pentru relații bazate pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, este în întregime de partea țărilor în curs de dezvoltare și acționează împreună cu ele pentru întărirea colaborării și solidarității acestora, pentru a se ajunge la tratative reale, la înțelegeri cu țările dezvoltate în soluționarea complexelor probleme economice mondiale. Noi am formulat o serie de propuneri în această privință. Aș menționa necesitatea anulării datoriilor pentru țările sărace cu un venit pînă la 500—600 dolari pe locuitor anual, o reducere pentru un alt grup de țări și stabilirea unei limite maxime a dobînzi- lor spre a se pune capăt nivelului exagerat de mare al acestora — și care au agravat de fapt situația țărilor în curs de dezvoltare. Consider că și țările dezvoltate sînt interesate să se ajungă la asemenea înțelegeri.Aș dori să menționez că între forțele politice italiene și forțele politice românești, între România și Italia există o strînsă colaborare 

în multe domenii — și politice, și economice. Sperăm că în viitor vom intensifica această conlucrare și cu opinia publică, cu organizațiile politice și sociale italiene, dar și cu guvernul italian, pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe, în interesul tuturor popoarelor, al păcii și destinderii, al independenței fiecărei națiuni.Apreciez în mod deosebit activitatea desfășurată de Academia „Simba", de dumneavoastră și urez ca această activitate să servească pentru mai buna înțelegere a problemelor complexe ale țărilor africane, ale țărilor în curs de dezvoltare, să contribuie la găsirea soluțiilor care să corespundă necesităților vieții economice și politice actuale.încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere la adresa politicii României — și doresc să vă asigur că țara noastră va face totul și în viitor pentru a-și aduce contribuția la politica de pace, de dezârmare, pentru noua ordine economică internațională, pentru soluționarea tuturor problemelor numai prin tratative. în acest spirit, în îndeplinirea acestei politici, în ce mă privește, voi acționa, ca și pînă acum, pentru a servi poporul meu, interesele sale de dezvoltare economico-socială și bunăstare, dar și colaborarea cu alte popoare, cu poporul italian, cauza înțelegerii și păcii, a independenței tuturor națiunilor lumii.Vă mulțumesc. (Vii și puternice 
aplauze).

Solemnitatea înmînării înaltei distincții
peste un dâceniu România a luat în sarcina sa 20 000 de bursieri din țările in curs de dezvoltare de pe diferite continente și trimite in aceste țări profesori și cadre tehnice.

Pacea este inseparabilă de colaborarea internațională și, de aceea, A- cademia „Simba" se felicită pentru a fi conferit Premiul pentru Pace președintelui Ceaușescu.
(Urmare din pag. I)
Academia „Simba" omagiază acum 
pe eminentul om de stat al vie
ții contemporane, adresindu-i, 
prin intermediul reprezentanților 
ei, călduroase felicitări și urări de 
noi succese, de prosperitate și bu
năstare pentru poporul român.

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Miu Dobrescu, Ion Ursu, 
loan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului.

Au fost prezenți membrii delega
ției Academiei „Simba" din Roma 
— Antonio Acone, președintele Aca
demiei „Simba", director al revistei 
„Corriere Africano", Guido Ma- 
grini, vicepreședinte al Academiei 
„Simba", profesor la Universitatea 
din Roma, Flavien Ranaivo, mem
bru al Consiliului de Prezidență al

Cuvîntul rostit deStimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,Stimată doamnă Elena Ceaușescu,* ' ’d»Thia ..Simba", care întru- ne. 'sonalități ale vieții politice, cult ,e, științifice, economice din Italia și numeroase țări ale lumii, este profund onorată de a ti purtătoarea mesajului de înaltă stimă și prețuire față de dumneavoastră, eminent om de stat al vieții contemporane, de a vă transmite omagiul și urările sale cu prilejul aniversării zilei de naștere și a 50 de ani de neîntreruptă activitate politică.Cînd în urmă cu patru ani vi s-a decernat premiul „Simba", pentru pace, aici, în frumoasa capitală a României prietene, alegerea a fost nu numai o unanimă recunoaștere a rolului dumneavoastră de deosebit luptător pentru triumful cauzei păcii și destinderii, pentru dezarmare, dar și un act politic, de certitudine că, prin acțiunile și chemările dumneavoastră la rațiune, la o politică inspirată de cele mai nobile idealuri, veți face să renască razele speranței pe cerul întunecat al vieții internaționale.Oamenii se află astăzi la o răscruce de drumuri : unul care duce la continuarea politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, la divizarea lumii în zone de influență, la creșterea decalajului dintre țările bogate și cele sărace, și un altul care poartă spre bună înțelegere. pace, destindere, spre o lume mai bună și mai dreaptă. Dacă vrem 

Academiei „Simba", profesor la 
Sorbona, Alberto Rea, vicepreședin
te al Academiei „Simba", profesor 
la Academia Aeronautică din Na
poli, Goffredo Broglio, directorul 
editurii „Edimez", Natalia Acone, 
vicepreședinte al Academiei 

'„Simba".
tn deschiderea ceremoniei, to

varășul Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a spus tMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elen» Ceaușescu,Din partea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie am onoarea de a vă prezenta pe distinșii noștri oaspeți, membri ai delegației Academiei „Simba"' din Roma, pe care aveți bunăvoința de 
Antonio Aconeca generația de astăzi și de mîine să poată trăi in liniște, sâ-și consacre eforturile progresului, bunăstării, civilizației și culturii, trebuie făcut totul pentru a alege cea de-a doua cale.Iată de ce orice om de bună credință nu poate decît să aprobe, cu toată inima, vibranta dumneavoastră chemare spre un asemenea țel măreț. împărtășim pe deplin apelul dumneavoastră dătător de speranță că în acest an popoarele vor găsi calea unei conlucrări mai active, în toate domeniile de activitate, pentru a contribui la soluționarea problemelor grave ale vieții internaționale.Sintem profund convinși că va găsi ecoul cuvenit chemarea pe care ați adresat-o tuturor oamenilor de stat, politicieni din Europa, popqare- lor europene, pentru unirea forțelor, pentru a se acționa — pînă nu este prea tîrziu — pentru a asigura viața, existența, independența națională, pacea Europei și a întregii lumi.Academia „Simba", deosebit de sensibilă la problemele țărilor în curs de dezvoltare, își exprimă acordul său deplin cu aprecierea dumneavoastră privind necesitatea instaurării unei noi ordini economice, a lichidării subdezvoltării, a realizării, în acest an, a unei înțelegeri corespunzătoare între țările bogate și sărace. Intr-adevăr, aceasta constituie, așa cum ați arătat, o necesitate obiectivă pentru depășirea crizei economice mondiale, pentru relansarea activității economice, pentru ridicarea la un nivel de viață mai

a-i primi astăzi, răspunzînd dorinței lor de a vă exprima înalta considerație și profundul lor omagiu cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei dumneavoastră de naștere.Hotărîrea Academiei „Simba" de a marca această dată scumpă poporului român se adaugă numeroaselor și impresionantelor manifestări, desfășurate în țara noastră și peste hotare, exprimînd afecțiunea, admirația și deosebita prețuire față de dumneavoastră, conducătorul iubit și stimat al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, promotor neobosit al Cauzei păcii, independenței, colaborării și progresului tuturor națiunilor.De asemenea, distinșii noștri oaspeți doresc să prezinte un omagiu respectuos tovarășei Elena Ceaușescu pentru aportul său pe 
bună a aproape două treimi din omenire.Doresc, stimate domnule președinte, să fac o mărturisire de ordin sentimental. Cînd am avut onoarea să vă înmînez, în urmă cu 4 ani, premiul „Simba" pentru pace, în cuvîntul dumneavoastră ați sugerat utilitatea înființării unei academii care să aibă ca țel promovarea păcii, destinderii, cooperării. A fost semnat atunci, ca să mă exprim așa, actul de naștere al academiei noastre, și, în numele tuturor membrilor ei, vă exprim cea mai profundă gratitudine.De-a lungul anilor am avut prilejul să vin de cîteva ori în România. De fiecare dată am rămas profund impresionat de transformările care au avut loc, de progresele poporului român, sub conducerea dumneavoastră în dezvoltarea sa economică și socială. Este mărturia vie a faptului că toți cetățenii României socialiste, indiferent de naționalitate, au realizat o nouă calitate a muncii și a vieții în toate domeniile de activitate, întărind prin succesele lor independența și suveranitatea țării. Vă adresez cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese, de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.Cu aceste gînduri și sentimente, vă rog să-mi permiteți, stimate domnule președinte, de a vă înmîna, în semn de omagiu și prețuire, placheta de onoare a Academiei „Simba", ca o mărturie a prestigiului și stimei de care vă bucurați pretutindeni.Vă adresez, din nou, tradiționala urare în minunata limbă românească: „La mulți ani !“ 

tărîmul științei, culturii și al vieții politice.în continuarea solemnității, au rostit calde cuvinte omagiale Antonio Acone, Flavien Ranaivo și Goffredo Broglio.în aplauzele asistenței, președintele Academiei „Simba" a inmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu placheta omagială a acestei prestigioase instituții.Pe plachetă, pe care se află o medalie aurită reprezentînd simbolul Romei, este gravată inscripția „Președintelui Nicolae Ceaușescu cu prilejul, aniversării zilei de naștere. Academia «Simba» exprimă Urarea de lungă și rodnică operă pentru pace, destindere și cooperare între popoare. 26 ianuarie 1983“.La rîndul său, directorul editurii „Edimez" a oferit președintelui României volumul „Ceaușescu și 
Cuvîntul rostitExcelență, domnule președinte, Excelență, doamnă președinte, în 1978, Academia „Simba" din Roma a decernat, în fruntea listei celor 17 discipline de care se ocupă, Premiul pentru Pace președintelui Nicolae Ceaușescu.Academia „Simba" folosește prilejul aniversării marelui om de stat pentru a sublinia rațiunile care au condus la luarea acestei hotărîri. Academia „Simba" nu are pretenția de a adăuga fapte noi la lista nenumăratelor acțiuni pe care președintele le-a întreprins atît pentru țara sa, cît și pentru națiuni sau grupuri de națiuni din cele mai diferite zone aid lumii. Academia „Simba" va reaminti doar ceea ce intră în sfera preocupărilor sale.Omul întruchipează lunga luptă pe care țara sa a trebuit să o ducă pentru independență de-a lungul secolelor. Odată această independență cucerită, el își întemeiază principiile sale pe respingerea predominării forței, indiferent dacă se bazează pe mijloace economice sau pe forța armelor. Dar el nu numai că nu vrea să devină un pion al marilor -puteri : acțiunile sale tind mai ales să dea importanță nealinierii, care trebuie să joace un rol major în democratizarea instituțiilor internaționale. Nu s-a pronunțat el împotriva blocurilor militare și pentru sisteme de securitate colectivă egală pentru toate națiunile ? „în lumea de astăzi — a declarat el — fiecare țară poartă răspunderea pentru cauza păcii".

rolul internațional al statelor mici și mijlocii", iar tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu un exemplar din recenta versiune italiană a lucrării sale „Noi cercetări în domeniul compușilor macro- moleculari".Mulțumind pentru felicitările și urările ce i-au fost adresate, ca și pentru Placheta oferită de Academia „Simba" cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvîntare urmărită cu deosebit interes și subliniată cu vii aplauze de cei. prezenți.In încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut în- tr-o atmosferă cordială cu membrii delegației Academiei „Simba" dip Roma.
de Flavien Ranaivoîn domeniul economiei, președintele Ceaușescu se pronunță pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini bazate pe dreptate, echitate, egalitate.Teza care ii este scumpă constă in eliminarea tuturor surselor de tensiune pe calea tratativelor, oricare ar fi dificultățile. Președintele Ceaușescu a dat în această privință un exemplu în cadrul conflictului din Orientul Mijlociu : Sadat și Begin au recunoscut că el a jucat un mare rol în întrevederile lor pentru negocierea păcii. în același mod, președintele Ceaușescu a intrat in contact cu numeroși conducători de stat străini.în domeniul cultural, președintele Ceaușescu știe că ridicarea nivelului de conștiință al maselor joacă un rol important și că schimbul de valori spirituale duce întotdeauna la o mai bună cunoaștere reciprocă și facilitează înțelegerea între popoare.Unul din marile principii pe care a știut să-l facă îndrăgit este participarea maselor în toate domeniile vieții artistice și culturale. Astfel, el a organizat primul Festival al folclorului popoarelor balcanice și a sugerat organizarea unei manifestări identice la scară europeană.El pornește de la principiul că schimburile culturale, artistice și sportive constituie, totodată, o bază pentru politica sa de relații între popoare.Din analiza anumitor parametri rezultă că România poate ieși complet, în decurs de doi ani, din situația actuală, pentru a deveni o țară cu dezvoltare medie. Dar încă de

UN POPOR POET
Două mii de ani de cintec, 
Românie, 
poporul tău cucerește cu virtuțile 

lui latine.
Două mii de ani de poezie. 
Primejduit de pretutindeni, 
Refugiindu-se în sine,
Poporul tău a știut să-și trăiască 
Viața intensă de poet.
Să fii epică tu știi 
cu ale tale balade 
închinate eroilor neamului ; 
poet al dragostei profunde 

in „dorul" tău

Cuvîntul rostit de dr. Goffredo BroglioStimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,Mult stimată doamnă, academician Elena CeaușescuSînt deosebit de onorat de a participa la această manifestare solemnă și de a lua cuvîntul în calitate de editor a două cărți care s-au bucurat de un larg ecou în rîndul opiniei publice italiene. Lucrarea „Ceaușescu și rolul internațional al statelor mici și mijlocii", strălucită sinteză a unui concept politic clarvăzător, a reconfirmat, stimate domnule președinte, înaltele dumneavoastră calități de om ele stat, atașamentul profund față de destinele omenirii, de cauza păcii, democrației, libertății și independența popoarelor. Personalități politice italiene de diferite orientări, care au vorbit la prezentarea publică a cărții, au evidențiat realismul și cutezanța acțiunilor dumneavoastră, vigoarea cu care vă ridicați în apărarea dreptului sacrosanct al popoarelor de a fi stăpîne pe propriul destin, în apărarea vieții, condamnînd cu hotărîre cursa nebunească a înarmărilor. Indiferent că trăim în Vestul sau Estul continentului, sîntem cu toții cetățeni ai Europei și, mai ales, oameni care doresc să muncească în liniște, să iubească și să viseze, la adăpost de coșmarul unui război nuclear. Dumneavoastră, stimate domnule președinte, ați devenit portdrapelul unui asemenea crez. Și nu poate fi satisfacție mai mare pentru un editor ca aceea de a putea înfățișa unui larg public gîndirea și fapta unui om politic care se adresează inimilor, conștiințelor și rațiunii.Pentru toate acestea vă sînt profund recunoscător și vă rog să primiți, în semn de omagiu, exemplarul operei dumneavoastră, care constituie, în același timp, și o urare, din inimă, de sănătate și fericire, de 

cuprins intre păreri de rău
și bucurie, 

între nostalgie și speranță 
Tu dansezi I
Dansezi puternic 
lovind pămîntu-n ritmuri : 
sunetul pașilor răsună 
pînă dincolo de frontiere 
și lumea toată 
cu hore o incintă, 
cu hore grațioase și tulburătoare 
pentru a cinsti marile zile 
pe care știi să le trăiești 
mai bine ca oricine.

Flavien RANAIVO

succes deplin în marea dumneavoastră misiune, cu prilejul aniversării zilei de naștere. Dacă îmi amintesc bine, un cărturar transilvan, mitropolitul Simion Ștefan, scria în 1648 : „Sînt bune doar cuvintele care sînt cunoscute în toate țările".Cuvintele și acțiunile dumneavoastră, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, sînt bine primite și prețuite pretutindeni.A doua lucrare pe care am avut cinstea să o editez este cea a doamnei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, om de știință de faimă internațională și, în același timp, eminent om politic al României. Volumul recent apărut, primit cu cel mai viu interes și caldă apreciere de lumea științifică italiană, aduce o prețioasă contribuție la progresul chimiei pe plan teoretic și practic, constituind, totodată, o vibrantă pledoarie pentru ca știința să fie pusă în slujba vieții, a bunăstării oamenilor. Prin publicarea volumului ilustrului savant doamna Elena Ceaușescu, consider că editura pe care am onoarea să o reprezint a făcut și un act de cultură, contribuind la întărirea tradiționalelor raporturi dintre țările și popoarele noastre.* îmi este deosebit de plăcut să vă ofer, stimată doamnă academician Elena Ceaușescu, un exemplar în limba italiană al operei dumneavoastră pe care o socot ca o adevărată floare a științei.Ca om de cultură, ca difuzor al culturii și al ideilor umaniste îmi fac o datorie de onoare în a sublinia, in încheiere, că dumneavoastră, domnule președinte al Republicii Socialiste România, prin viața și activitatea dumneavoastră, faceți ca în locul tunurilor să se audă glasul muzelor, care este glasul vieții.Vă mulțumesc.

DIN CRONICA ÎNTRECERII -r
BIHOR :

Producție fizică — 
peste prevederi

corespondentul

Angajați cu toate forțele în îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, oamenii muncii din industria județului Bihor înscriu noi succese in graficul întrecerii socialiste. în luna ianuarie s-au înregistrat realizarea peste prevederi a 2 205 tone lignit net sortat, 64 000 mc gaze asociate utilizabile, 100 tonă bauxită spălată, 111 tone caolin preparat, 22 151 MWh energie electrică pe bază de cărbune, 213 tone bitum, 275 tone păcură, 124 tone lacuri și vopsele, 200 tone cărămizi refractare și alte produse utile economiei țării. Rezultatele obținute demonstrează o organizare superioară a producției și amplificarea preocupărilor tuturor colectivelor in direcția unei mai bune aprovizionări tehnico-materiale, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. (loan Laza,„Scinteii").

BRĂILA :

Un nou tip de excavatorLa Centrul de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru utilaje de construcții și drumuri Brăila a fost omologat excavatorul P-811. Noul excavator, executat în mai multe variante constructive, dispune de un motor care asigură o rezervă de putere și poate urca o pantă de 60 de grade fără amenajări speciale. Totodată, P-811 are o instalație de răciră a uleiului prevăzută pentru a lucra în condiții de temperatură pină la 60 grade Celsius, iar autonomia de marș și lucru este, de 15—20 ore. Echipamentele hidraulice moderne ii conferă suplețe și. manevrabilitate ușoară. El încarcă într-o oră o coloană de 16 basculante a cite 16 tone fiecare. Excavatorul P-811 urmează să intre în producție de serie la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" Brăila. (Corneliu Ifrim, corespondentul „Scinteii").

TÎRGOVIȘTE :

Strung carusel 
cu două platouriLa întreprinderea de strunguri din Tirgoviște a început fabricația primului lot de strunguri carusel cu două platouri. Realizate la cererea întreprinderii de autoturisme Pitești, noile strunguri pot fi incluse în cadrul unor linii tehnologice de transfer, existînd posibilitatea dotării lor cu manipulatoare automate. La cele două posturi de lucru, care funcționează independent, se pot executa simultan operații diferite. (Gheorghe Manea, corespondentul „Scinteii").

BÎRLAD :

în fabricație — noi tipuri 
de rulmenți specialiColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de rulmenți din municipiul Bîrlad, a cărei capacitate de producție a sporit

cu încă 500 000 de rulmenți pe an, acordă o deosebită atenție înnoirii și modernizării produselor destinate pieței interne și exportului. Au fost introduse în procesul de fabricație și au ieșit de pe banda de montaj primele 8 noi tipuri de rulmenți speciali pentru instalațiile solicitate la export ce vor lucra la temperaturi foarte înalte, în medii nocive, corozive etc în același timp, secția mașini-unelte a început să producă o nouă mașină de rectificat interior, de mare eficientă și precizie, prevăzută cu o instalație electronică de comandă și control. (Petru Necula, corespondentul „Scinteii").
GALAȚI :

A fost lansat cel mai 
puternic remorcher 

maritim din țarăLa Șantierul naval Galați a fost lansată la aoă nava „Zimbrul-1“, cel mai puternic remorcher maritim din Ură. Vasul a fost proiectat ae ICEPRONAV Galați și este

dotat cu instalații de fabricație românească. Propulsia este asigurată de două motoare de cite 2 400 CP fiecare, fabricate la Reșița. Remorcherul va fi folosit pentru executarea manevrelor vaselor mari în porturi și rade, pentru re- morcare costieră ca salvator, pentru transportul platformelor de foraj marin, precum și la navigația printre ghețuri- Execuția acestui nou tip de navă se înscrie pe linia măsurilor luate la șantierul gălă- țean în scopul diversificării tipurilor de vase în funcție de cerințele economiei națio-nale. Șantierul naval de aici va executa patru a- semenea remorchere, beneficiar fiind întreprinderea de exploatare porturi Constanța. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").
BUZĂU :

Produse din materiale 
refolosibileColectivul de oameni ai muncii de la Filatura de lină pieptănată Buzău a introdus în fabricație două noi

tipuri de fire, a căror structură cuprinde 60 la sută materiale refolosibile (PNA) și 40 la sută poliester, respectiv 80 la sută lină și 20 la sută relon. De asemenea, specialiștii unității au pus la punct, in premieră pe țară, tehnologia de pieptănare a fibrelor de relon sută la sută. (Stelian Chiper, corespondentul „Scinteii").
BOTOȘANI :

Livrări suplimentare la 
exportîntreprinderile de confecții din municipiul Botoșani și orașul Do- rohoi au livrat suplimentar prevederilor la export pe luna ianuarie un mare volum de produse. în același timp, cele două colective muncitorești și-au asigurat condițiile necesare depășirii sarcinilor la export și in luna februarie. De subliniat că- întregul spor de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scinteii").

MUREȘ :

însemnate economii 
de energie 

și combustibilPreocupați încă din prima lună a acestui an de găsirea și aplicarea unor noi soluții tehnice care să contribuie la reducerea consumului de energie și combustibil, oamenii muncii din industria județului Mureș au obtinut, în cursul lunii ianuarie, importante economii de energie electrică. Ei au economisit, intre altele, 4 000 MWh energie electrică, cantitate echivalentă cu necesarul de consum al unei întreprinderi ca „Metalotehnica" pe timp de 5 luni. Totodată, în contul economiilor realizate îndeosebi prin recuperarea resurselor energetice refolosibile, se înscrie și cifra de 6,5 milioane mc gaze naturale, cele mai însemnate economii înregis- trîndu-le întreprinderile „Prodcom- plex" și „ILEFOR" din Tg. Mureș, întreprinderile „Republica" din Reghin și cea de confecții din Sighișoara. (Gheorghe Giurgiu).
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A U T OFJNANTAREA

- componentă esențială a autoconducerii localităților

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ
- factor activ în valorificarea potențialului energetic al țării

însemnări din orașul Jibou, județul Sălaj

Este bine cunoscută marea importanță pe care 
partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o atribuie adîncirii continue a democrației 
socialiste, iar ca expresie nemijlocită a acesteia - în
tăririi autoconducerii în toate domeniile și sectoarele 
de activitate, în toate unitățile administrativ-teritoriale. 
In acest sens, se impune in mod necesar ca întreaga 
activitate economică și social-culturală să se desfășoa
re potrivit principiilor noului mecanism economico-finan- 
ciar, pe baza generalizării autogospodăririi și autofi
nanțării.

Așa cum demonstrează experiența, autoconducerea și 
autogestiunea economico-financiară stimulează activi
tatea consiliilor populare in exercitarea funcțiilor ce le 
revin, in realizarea sarcinilor economice și sociale, in 
folosirea eficientă a tuturor resurselor locale, in dez
voltarea tuturor localităților patriei. Acolo unde con
siliile populare au acționat cu imaginație și spirit gos
podăresc și, in același timp, cu fermitate și consecven

ță, mobilizind inițiativa și energia cetățenilor, a tuturor 
factorilor de opinie și acțiune pentru crearea și intă- 
rirea unei baze proprii de venituri, lucrul acesta s-a 
răsfrint pozitiv in apariția și dezvoltarea unor sectoare 
de certă eficiență economică, in ridicarea gradului de 
civilizație a așezărilor respective. Realizările in acest 
domeniu nu sint insă nici pe departe pe măsura posi
bilităților reale, unele consilii populare considerind, 
practic, autofinanțarea ca o problemă abstractă, facul
tativă ori periferică, neacordindu-i incă atenția cuve
nită. Este o mentalitate profund eronată, pentru că 
autofinanțarea este o latură esențială a autoconducerii, 
o concretizare nemijlocită a acesteia ; o autoconducere 
reală se poate înfăptui numai intemeindu-se pe auto
finanțare, in domeniul mijloacelor materiale.

Despre dinamica, experiența și posibilitățile incă 
nefolosite ale autofinanțării uneia din localitățile tran
silvane, orașul Jibou, am avut o convorbire cu primarul 
acestei așezări, tovarășul Vasile Lucăcel.

Pentru început, am apelat la date statistice, începînd cu anul 1979, cînd, după expresia interlocutorului, oraDinamica autofinanțării orașuluiAnul 1979 1980 1981 1982 1983 1985Procentul acoperirii cheltuielilor din venituri proprii 18,39 20,04 39,23 53,71 62,28 100Reiese deci că sumele provenite din veniturile proprii ale orașului au crescut an de an.
— Și totuși, tovarășe primar, deși 

datele sint elocvente, ele ar putea fi 
valabile pentru orice localitate a țării 
de aceeași talie. Care credeți că este 
nota specifică in experiența Jibou- 
lui ?— Dacă ar fi vorba de un specific al orașului Jibou în această privință, acesta ar fi. cred... comun multor altor localități aflate în situația noastră. Mă refer la combaterea unei false păreri, care a dominat mult timp în concepția noastră : aceea că sîntem „prea mici", prea neînsemnați din punct de vedere macroeconomic pentru a contribui cit de cît substanțial, prin venituri proprii, la acoperirea cheltuielilor bugetare. Viața însă ne-a demonstrat contrariul: sub aspectul posibilităților de autofinanțare, nu e- xistă așezări mari și așezări mici, e- xistă doar gospodari mari și gospodari mici.

— lncepînd cu anul 1979, cota-parte 
a veniturilor proprii în bugetul ora
șului dv. crește continuu. Ce s-a pe
trecut deci în 1979 ?— Totul a început, de fapt, încă din 1977. Cu un... necaz : Firiza, pî- rîiașul ăsta nevinovat, și-a făcut din nou de cap. Și pînă atunci, cînd cu gindul nu gîndeai, Firiza inunda, ru- pînd totul în calea ei. Pentru consolidarea malurilor am plantat pe margine răchită. Care răchită crește. dar trebuie să fie și recoltată. Avînd răchită, am căutat amatori s-o lucreze.

— Care amatori, bănuim, nu s-au lăsat prea mult căutați.— Căutați nu, pentru că ne-am a- dresat direct celor în cauză — cooperativelor „Progresul" și „Meșteșugarul" — dar ca să se înceapă prelucrarea acestei materii prime n-a fost prea ușor. Poate să pară curios, dar unul din principalele puncte de rezistență l-a constituit tocmai... tradiția veche în acest domeniu. Am auzit și voci de genul : „Las’ 

șul a început să-șt contureze mai vizibil propria identitate in capitolul „venituri" al bugetului.

că au împletit bătrînii destul și știm noi ce renume avea Jiboul !“. A trebuit să ne mobilizăm serios factorii de opinie ca să demonstrăm oamenilor că ceea ce e tradițional nu este neapărat învechit, dimpotrivă. Astăzi răchita e căutată „ca pîinea caldă" de cei patru mari producători de împletituri ; cooperativa agricolă, UJECOOP, Ocolul silvic și U.J.C.M. în trei-patru ani, suprafețele sădite cu răchită au rămas mici față de nevoi. S-au găsit alte suprafețe, de-a lungul Firizei și Someșului, impracticabile pentru agricultură și care constituiau un fel de „cap de pod" pentru năvala apelor spre ogoarele cultivate. Le-am plantat și pe a- cestea cu răchită și am cîștigat și pentru C.A.P. 60 hectare, adăpostite de furia apelor. Acum, comenzile din vreo opt sau nouă țări pentru împletituri de răchită sosesc nu „via Jibou", ci direct la Jibou, Cu avantaje materiale ușor de bănuit. Care avantaje au spulberat acel fals complex al neputinței de autofinanțare. Dacă ar fi să denumesc această e- tapă, i-aș zice descoperirea, sau redescoperirea unor surse materiale locale. Așadar, trecerea la autofinanțare constituie un teren foarte fertil pentru afirmarea spiritului de e- ficiență, pentru lărgirea orizontului gospodăresc al edililor și al populației, pentru păstrarea și reîntinerirea tradițiilor, pentru prețuirea cum se cuvine a tuturor resurselor și posibilităților. Autofinanțarea ne obligă să gîndlm mai economic, mai gospodărește, să nu lăsăm să se irosească nici o șansă de a produce ceva, de a da de lucru oamenilor, de a mări sursele de venituri și ale orașului, precum șl ale lor.
— Cum s-ar spune — ne referim 

la punctul de plecare al celor spuse, 
de inundațiile Firizei — orice rău se 
poate transforma în bine.— Da. ultimii ani ne-au convins că pentru adevăratul gospodar nimic din ce-i oferă locul unde trăiește nu e de prisos. Iată un alt e- xemplu. Există la marginea orașu

lui 7 hectare de pămînt în pantă, orientat spre nord și bîntuit de cu- renți reci și uscați. Cu numai doi ani în urmă erau considerate un fel de pămînt blestemat. Acum au devenit teren de... experiențe ecologice. Să revenim însă la acele statistici, să ne oprim la anul ’81, cînd ponderea veniturilor proprii în buget a săltat de la 20,04 la sută în 1980. la 39,23 la sută. Atunci, profesorul de botanică Vasile Fati, de la liceul din oraș, a cerut cele 7 hectare pentru practica elevilor. Unii au răsuflat ușurați, că scapă de ele din scripte. Peste un an însă, profesorul s-a înființat din nou la consiliul popular. De data asta, cu o propunere care ne-a uimit pe toți : să se amenajeze acolo o grădină botanică. Profesorul avea planuri așternute pe hîrtie pînă la ultimul a- mănunt, organele județene acceptaseră fundamentarea științifică și practică a acestora, forurile de resort aprobaseră anumite sume pentru înfăptuirea planurilor, dar neobișnuita inițiativă ne ridica întrebarea : „Bine, dar noi ce putem face ?“. Răspunsul ni l-a dat viața însăși, adică ni l-am dat chiar noi : participarea la amenajări a întregii populații, ca la o lucrare ce interesa, cu adevărat, întregul oraș, cu prim efect economic — reducerea cheltuielilor prevăzute în buget pentru lucrarea respectivă. Nu s-a lucrat numai cu tîrnăcopul și lopata, ci și cu ingeniozitatea, cu experiența fiecăruia. Așa s-au înălțat cele două sfere de sticlă care domină grădina — acvariul și palmiarul — așa s-a găsit soluția pentru principala instalație de încălzire ; ea are la bază... o locomotivă cu abur din depoul Jibou, care fusese destinată retopirii.
— Cit din valoarea lucrărilor la 

acest original obiectiv este acoperit 
prin participarea obștii ?— Lucrări de peste 7 milioane lei, din totalul de circa 10 milioane.

— Ne-ați vorbit pe larg de acest 
obiectiv aparent depărtat de tema 
convorbirii. Să înțelegem din asta că 
grădina botanică are și altă legătură 
cu autofinanțarea, în afara econo
miilor obținute la amenajarea ei ?— Sigur că da. Grădina botanică devine ea însăși sursă de venituri. In afară de sutele de specii de plante rare, la grădina botanică sînt cultivate, anual, sute de mii de fire de răsaduri de legume, care sînt vindute cetățenilor sau chiar cooperativei agricole. Știați, bunăoară, că în anul 1982 Jiboul a fost singura localitate din județ care a livrat la 

fondul de stat... vinete ? O plantă pentru altă zonă climatică. Sau, știți că, în prezent, tot in grădina botanică avem peste 50 000 fire de garoafe destinate comerțului ? Devine acum clară una din explicațiile acelui „salt" făcut în 1981 la capitolul venituri : participarea masivă a cetățenilor, a tuturor unităților la acțiunile de gospodărire a resurselor localității. Acțiuni care, după cum se vede, capătă materializare și în obiective ce ne sporesc faima.
— Observăm la capitolul cheltuieli 

o sumă mai mică chiar decît în 
anul 1979. Ce concluzie s-ar putea 
trage ?— Mai multe, dar una în mod sigur : adevărata bogăție se măsoară in chibzuință, nu in risipă. Or, autofinanțarea este un fel de sinteză a chibzuinței, reflectînd și celelalte principii ca autogospodărirea, autoconducerea, autoaprovizionarea. Preluarea de către cetățeni și unitățile locale a unor atribuții privind lucrările de întreținere și înfrumusețare a orașului, simplificarea și perfecționarea aparatului administrativ înseamnă, în același timp, surse de reducere a cheltuielilor bugetare pe care trebuie să le punem în practică și le vom pune cu convingere.

— Totuși, aceste reduceri, oricit de 
importante, au o limită, ele nu pot 
constitui o sursă nesfirșită de auto
finanțare. •— Bineînțeles că nu. Factorul cel mai important pentru menținerea ritmului autofinanțării la nivelul cerințelor mereu crescînde ale civilizației socialiste râmin veniturile proprii, din resurse locale. Așa incit, chiar în acest an, deși am redus capitolul cheltuieli, noi consacram o bună parte a acestora extinderii unor domenii aducătoare, la rîndul lor, de venituri. Este vorba de lărgirea bazei de materii prime locale pentru împletituri (răchitei i se adaugă pă- nușele de porumb 'i papura), de perfecționarea secțiilor de împletit (cărora le vom adăuga o secție de creație), de dezvoltarea prestărilor de servicii către populație (vizînd o gamă mai largă de lucrări, de la curățatul coșurilor la prelucrarea lentilelor de ochelari), de organizarea unor puncte de desfacere a produselor micii industrii, inițierea de manifestări sportiv-culturale.

— Și care este perspectiva finan
ciară a acestor măsuri ?— Perspectiva cea mai importantă este pentru noi anul 1985, cînd Jiboul se va autofinanța în întregime. Aș zice, chiar cu un anume excedent bugetar. Așa încît, în prima sa sesiune, consiliul popular nou ales a dezbătut problema altor resurse de creștere a gradului de autofinanțare. De unde credeți că am pornit ? De la aceeași Firiza. Numai că, de data aceasta, cu o altă viziune : conșide- rînd-o de la bun început un izvor de venituri. S-a constatat că, de-a lungul pîrîului, există, la adîncimi mici, filoane de apă cu un conținut asemănător celor de la Băile Herculane. Cred că în clipa asta v-a trecut prin gind exact ce ne-a trecut și nouă : ideea amenajării unor băi.

— Vă rugăm să sintetizați o părere 
cu caracter general, dedusă din ex
periența Consiliului popular al ora
șului Jibou.— Nu lipsa resurselor întîrzie înaintarea mai devreme pe calea autofinanțării, ci o altă lipsă : cea de consecvență în căutarea și valorificarea lor. Atunci cînd spiritul gospodăresc se manifestă în modul cuvenit, pînă și anumiți factori, considerați uneori defavorabili dezvoltării, pot deveni impuls al acesteia.

Laurenfiu DUȚA

Printre atributele noilor promoții de studenți, educate in spiritul celor mai înalte idealuri ale României socialiste, la loc de frunte se află pasiunea neostoită pentru știință, pentru pregătirea profesională de cea mai înaltă calitate, prin care viitorii specialiști să poată contribui substanțial la continua .propășire a patriei. Se realizează astfel o îngemănare mereu mai intimă, complexă și de durată între vocația anilor tineri și îndemnurile pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le adresează cu consecvență noilor generații de a se nutri din spiritul revoluționar al au- toexigenței, din patriotismul fierbinte al faptei puse la temelia dezvoltării economiei naționale, în slujba realizării obiectivelor industriei românești actuale. Cercetarea științifică studențească, domeniu de mare importanță al activității din învăjă- mînt, cunoaște o dezvoltare marcantă, rezultatele ei puțind fi urmărite în toate centrele universitare. Cea de-a XIII-a Conferință națională a U.A.S.C.R. va face o trecere în revistă cuprinzătoare a cercetării științifice studențești, a integrării ei cu producția, analizmd cu răspundere caracteristică organizației revoluționare a tineretului rezultatele și sarcinile de viitor, popularizînd experiențele pozitive de care învătă- mîntul nostru superior dispune în această privință. In cele ce urmează propunem atenției cititorilor o astfel de experiență valoroasă ce se constituie într-un argument major al posibilității de largă afirmare a spiritului inovator, specific tineretului studios și, în același timp, al utilității practice pe care cercetarea universitară trebuie să o aibă.Deși înființat de numai cîțiva ani într-un local modest al Universității din Brașov, Laboratorul de cercetare pentru utilizarea energiei vîntului este comparabil, ca seriozitate, pasiune pentru știință și cutezanță, cu unele dintre cele mai vechi instituții de profil existente pe plan mondial. Iar numărul acestora din urmă se află în continuă creștere. Grație unui sistem exemplar de documentare, instituit ca cel dintîi instrument de lucru al laboratorului, putem consemna aici că în țările cele mai avansate sub raport tehnologic, utilizarea energiei eoliene se constituie astăzi ca domeniu principal de investigație’ științifică pentru zeci de firme și universități, în care își desfășoară activitatea mii de cercetători. în Suedia — spre a ne rezuma la un singur exemplu elocvent, cum vom vedea, îndeosebi pentru spiritul întreprinzător al brașovenilor — la realizarea unui singur generator eo- lian de cîteva sute de kW au lucrat 64 de proiectanți, și asta în condițiile cînd pentru furnizarea pieselor esențiale concurau mai multe firme.Laboratorul brașovean nu cuprinde decît 21 de specialiști, dar, prin- tr-o admirabilă organizare a muncii și, am zice, prin captarea în primul rînd a inepuizabilei energii studențești, a reușit în scurt timp să se impună atenției generale. Un amănunt semnificativ : la recentul Simpozion național pentru utilizarea energiei vîntului. 60 la sută dintre comunicările științifice, axate pe probleme dintre cele mai „fierbinți", la ora actuală, pe plan mondial, au aparținut brașovenilor. Și pe bună dreptate, întru- cît, așa cum remarca acad. Calus Iacob, de la Universitatea din București, „brașovenii înfăptuiesc o remarcabilă operă de pionierat. Deși laboratorul lor funcționează de numai cîțiva ani, ei au realizat modele sau prototipurile a 10 variante constructive de turbine eoliene, cu puteri de la 1 la 20 kW, unele dintre acestea fiind deja omologate". Pe 

poligonul experimental de la Ghim- bav pot fi văzute la lucru multe asemenea turbine. Dintre acestea amintim turbina de vînt T.E.P., destinată producerii energiei electrice pentru necesitățile gospodăriilor individuale, situate în zone izolate ; turbinele de vînt T.E.V. 6 și T.E.V. 6 A, menite să pompeze apa sau să alimenteze cu energie electrică locurile izolate. Turbina de vînt, model artizanal, destinată producerii energiei electrice pentru necesitățile gospodăriilor individuale, va putea fi executată chiar de cumpă-
La Brașov, o grăitoare 
expresie a creației ști

ințifice universitare

rători pe baza unor schițe tip, o parte din subansamble fiind oferite de întreprinderi specializate. Alte asemenea modele ambiționează spre caracteristici și mai înalte : turbinele de vînt T.E.V. 20 și T.E.V. 50 sînt destinate producerii energiei electrice cu racordare la sistemul energetic național ; modelul T.E.V. M va fi utilizat în alimentarea cu energie electrică a stațiilor meteorologice și hidrologice izolate, in timp ce turbina TS 1—0 își va găsi întrebuințare în pomparea apei pentru adăpatul la pășune sau pentru nevoile gospodăriilor individuale. Turbina de vînt T.E.V. 100 E repre- ' zintă un model experimental al turbinelor cu putere mai mare de 100 kW la viteza vîntului de 10 m/s și servește pentru obținerea datelor necesare la proiectarea variantelor cu putere mare, destinate producerii e- nergiei electrice, cu racordare la sistemul energetic național.Cum vedem, la Brașov, ambițiile sînt mari, dar pe deplin realizabile. Dealtfel, colectivul laboratorului și-a asumat un cuvînt greu, dacă nu cumva hotărîtor, în îndeplinirea programului național, desfășurat sub
tv
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egida C.N.S.T., de valorificare a potențialului energetic eolian al țării, la realizarea căruia pgrticipă prestigioase unități de învățămînt superior, de cercetare și proiectare, precum și mari unități economice din întreaga țară. Programul comun are, ca direcții principale, realizarea unei game largi de generatoare, zonarea energetică eoliană a țării, construirea aparaturii necesare zonării energetice eoliene, stabilirea de criterii tehnice și economice măsurabile pentru adaptarea amplasamentelor de eficiență economică optimă, astfel încît pînă la sfirșitul anului 1985 să poată intra in funcțiune capacități ecliivalind eu 260 000 tone combustibil convențional. Va fi făcut, astfel, un pas important in direcția utilizării surselor de energie neconvențională.Iar un obiectiv de o asemenea amploare obligă la un continuu studiu și efort de investigare, de creație științifică și tehnică din ce în ce mai înaltă. Discutînd asupra acestui aspect cu ing. Die Vlad, personalitate remarcabilă și sufletul laboratorului, nu numai in calitatea sa de conducător al acestuia, rămîi plăcut impresionat de grija, de acuratețea cu care este valorificat întregul potențial științific universitar al Brașovului. Pentru realizarea generatoarelor eoliene cu putere din ce în ce mai mare sint antrenate peste 40 cadre didactice universitare în- tr-o cercetare inter și piu ătț?gipli- nară de mare anvergură, ter-motehnică și mecanica fit fpr la electronică, organe de mașinr,^mecanică fină, climatologîe ș.a. Anual, aproape 200 de studenți efectuează practica de cercetare, proiectare și de producție în atelierele laboratorului, contribuind astfel la elaborarea documentației tehnice și a prototipurilor noilor turbine. Tot cu concursul studenților, laboratorul a pus la punct tehnologia pentru fabricația de serie a anemometrelor, folosite la măsurarea vitezei vintului, și care, pînă la această dată, se aduceau din import. Din problematica laboratorului sînt de asemenea date spre rezolvare teme pentru proiecte de an, de diplomă și pentru teze de doctorat. Dealtfel, contractele economice, totalizînd, anual, peste 10 milioane lei, pe care laboratorul le onorează în condiții optime, sînt elocvente pentru oricine.Iată, de fapt, tot atitea argumente pentru ca și alte unități de învățămînt superior să-și intensifice e- forturile în direcția cercetării și valorificării energiei eoliene, astfel încît rămînerile în urmă din acest domeniu să fie grabnic recuperate, iar utilizarea energiei vîntului să dobin- dească o pondere mai mare între celelalte surse de energie neconvențională.
Mihal IORDĂNESCU
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(Urmare din pag. I)și cărturari, cu strălucitele sale personalități artistice. în inima poporului s-a redeșteptat conștiința de sine, amorțită o vreme, sentițnentul min- driei naționale constituindu-se într-un puternic factor motor al însăși construcției socialismului. Partidul comunist a fost recunoscut in unanimitate nu numai ca forță revoluționară a schimbării sociale, ci și ca păstrător al glorioaselor tradiții, ca apărător al intereselor supreme de totdeauna ale nației. Este doar o foarte succintă însumare a consecințelor politice — ce-și continuă și-și vor continua multă vreme reverberațiile in societatea noastră — ale restabilirii adevărului istoric în România, act patriotic nepieritor al cărui promotor a fost comunistul Nicolae Ceaușescu.Secretarul general al partidului nostru a pus în evidentă teza perpetuării și chiar creșterii rolului națiunii în lumea de azi, respingînd atît cosmopolitismul imperialismului, interesat să sfărîme cu tentaculele sale acaparatoare granițele țărilor și suveranitatea popoarelor, cit și abordarea eronată a internaționalismului proletar de pe pozițiile negării specificului național sau ale devansării unei etape ipotetice, aceea a contopirii națiunilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dezvoltat teza funcției progresiste a națiunii în socialism, ca un catalizator al energiilor creatoare ale poporului, punînd în evidență implicațiile pe care înțelegerea sau neînțelegerea acestei realități le creează atît în opera Internă a edificării socialismului, cît și în raporturile dintre statele socialiste. Căci pornind de la rolul națiunii în socialism, trebuie să proclami suveranitatea națională ca principiu fundamental al noului tip de relații. In miezul acestei teze stă ideea că poporul care și-a cucerit libertatea socială și națională nu poate înstrăina nimic din drepturile sale suverane — și cu atît mai puțin partidul și statul care îl reprezintă. De aici imperativul respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege calea organizării și dezvoltării sociale, modul de viață, formele concrete de trecere Ia socialism. Se dă astfel răspuns schemei utopice despre modelul unic de socialism ce trebuie aplicat fără variații și abateri, indiferent de condiții, care și-a pus amprenta negativă pe primii ani ai edificării noii orînduiri într-o serie de țări. Se combat impunerea modelului unic și tendința de calificare a unei țări ce refuză să-1 aplice ca nesocialistă. A ține seama de realitățile naționale, de particularitățile istorice, de stadiul de dezvoltare apare nu ca o latură secundară a strategiei socialismului, ci ca însăși condiția aplicării cu succes a adevărurilor generale, evitîn- 

du-se transformarea lor într-un tipar rigid.Intr-un moment destul de agitat de la sfirșitul deceniului al șaptelea, cînd anumite practici păreau să parafrazeze celebra definiție a puterii absolutiste dată de Ludovic al XIV- lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut demnitatea și fermitatea să declare că nimeni nu-1 mai poate reedita pe monarhul francez, pretinzînd că marxismul este el. Respingînd orice veleitate de instanță supremă, de monopol al adevărului, de mentor și judecător, a contestat implicit dreptul oricui de a se erija în paznic al purității interpretării și aplicării socialismului științific. Această poziție a fost fundamentată pe teza dialectică, marxistă a unității in diversitate. Unitatea nu poate fi confundată cu alinierea mecanică, cu mono- litismul, cu supunerea la semnul baghetei. Gindirea și practica revoluționară trebuie să țină seama de experiența și logica istorică, de uriașa diversitate a lumii. Numai cel ce trăiește în mijlocul unui popor îi poate cunoaște nevoile și aspirațiile, poate înțelege cerințele obiective ale societății. Ceea ce este valabil pentru o țară, pentru alta poate fi un nonsens. Socialismul științific nu este o evanghelie, ci o gîndire vie ce urmează meandrele vieții, schimbările ei bruște, ca atare interpretările nu coincid obligatoriu, pot chiar să se contra- pună la un moment dat. Diversitatea nu lezează marxismul, nu-i slăbește autoritatea și eficienta, dimpotrivă, îl îmbogățește, îl face apt să răspundă uriașei varietăți de întrebări ale vieții. In elaborarea teoriei, a tacticii și strategiei se poate și greși, viața corectează însă greșelile, fiecare popor, fiecare partid găsește forța necesară pentru a depăși o eroare sau alta, învățînd din ea, călindu-se. Acuzațiile reciproce, atacurile, blamurile n-au nimic comun cu marxismul, nu pot decît să dăuneze solidarității internaționale. Recunoașterea dreptului fiecărui partid de a gindi cu capul propriu și a obligației de a răspunde în fața propriei națiuni implică respectul pentru opinia celorlalte partide. Nu există partid dominator și partid subordonat, toate partidele sint detașamente ale clasei muncitoare, libere și deplin egale în drepturi. Iată concentrat la maximum, cu omisiuni inevitabile, tabloul raționamentelor avansate de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca postament ideologic al noii unități din mișcarea comunistă și muncitorească.La aceasta se adaugă un nou concept despre raporturile mișcării comuniste cu celelalte forțe sociale și curente de gîndire contemporane, renunțarea la pretenția monopolului comuniștilor asupra înțelegerii cerințelor de schimbare a lumii și căilor de Înnoire a societății umane. Lansînd chemarea de reconciliere istorică a organizațiilor politice ale 

clasei muncitoare — fapt ce ar da noi dimensiuni luptei revoluționare mondiale — subliniind necesitatea dialogului cu toate forțele progresiste- și promovindu-1 în practică, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus opiniei publice nu numai ca un remarcabil lider comunist, ci și ca un factor catalizator al unității marii mișcări a dreptății sociale, din păcate încă fărimițată.Pornind de la rolul hotărîtor al maselor în dezvoltarea socială, de la necesitatea făuririi conștiente a istoriei de către popor, secretarul general al partidului nostru a fundamentat teza așezării socialismului pe baze democratice largi și solide, intr-un cadru organizatoric minuțios elaborat, care să permită participarea directă și efectivă a oame
Dezvoltarea creatoare a teoriei revoluționare 

in perioada de după Congresul al IX-lea
nilor muncii, pe toate scările, la conducerea societății. Demonstrînd că democrația în socialism este nu numai pe deplin posibilă, ci și obiectiv , necesară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a polemizat în mod strălucit cu tezele conservatoare, dogmatice care vedeau în aceasta un pericol, o virtuală cale de reactivare a reacțiunii, de pătrundere a influenței imperialismului, chiar de restaurare a capitalismului. Asemenea idei retrograde pot stîrni acum uimire, chiar ilaritate, dar istoria stă mărturie că la timpul său erau departe de a părea o simplă bizarerie sau glumă, înfruntarea lor necesitînd temeritate cu adevărat revoluționară, o solidă, organică stăpînire a marxismului și o argumentare teoretică ireproșabilă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a demonstrat în mod imbatabil absurditatea ipotezei cedării de bună voie de către clasa muncitoare, de către popor, a cuceririlor lor revoluționare. Lărgirea drepturilor democratice nu poate decît să întărească orînduirea socialistă, să ridice conștiința și răspunderea maselor populare, să întărească sentimentul poporului de stăpin al țării. Cind clasele exploatatoare au fost lichidate, cind reacțiunea și-a pierdut pozițiile, iar poporul și-a luat cu adevărat soarta în propriile mîini, restaurarea proprietății și exploatării capitaliste a devenit imposibilă. Pe temeiul acestei gindiri, exprimînd încredere nelimitată în popor, adevăratul făuritor al istoriei — gîndire 

ce s-a bucurat de un larg ecou mondial și care at strîns și mai mult rîn- durile națiunii noastre în jurul partidului — pe acest temei s-a clădit apoi, în mod metodic, sistemul instituțiilor democratice, s-a instaurat mecanismul autoconducerii muncitorești, s-a instituit cadrul organizatoric de participare a poporului la conducerea țării.în opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu un loc central ocupă problemele partidului. Partidul este văzut nu ca o entitate absolută și eternă, ci ca o categorie istoricește determinată, cu un început și un sfîrșit, iar în cadrul epocii in care își îndeplinește misiunea, ca un organism viu ce-și schimbă mereu organizarea, rolul, strategia și tactica, în funcție de cerințele fiecărei etape.

Partidul nu este o creație deasupra societății, ci produsul ei cel mai bun, justificindu-și rațiunea de a fi numai în măsura în care-i slujește fidel nevoile și aspirațiile. O lumină nouă asupra partidului a aruncat afirmația, pentru mulți revelatorie, că el nu reprezintă o valoare predestinat desăvîrșită, ci că este așa cum sint membrii săi, nici mai bun, nici mai rău decît ei, iar dacă muncitorimea, poporul vor să aibă un partid înaintat, să trimită in rindurile sale cu adevărat pe cei mai buni din sinul lor. Deci partidul nu este infailibil, așa cum se presupunea intr-o vreme, dintr-un impuls cvasiidealist, el poate să și greșească, el, ca organism, nu numai membrii săi luați individual, dar în aceeași măsură poate să se corecteze, să-și ridice activitatea pe trepte superioare. înălțînd nivelul propriilor membri, primind in rindurile sale forțele cele mai valoroase ale națiunii, aplecîndu-și urechea la nevoile și voința poporului, spriji- nindu-se pe experiența și înțelepciunea lui. Reformulînd principiul rolului conducător al partidului in deceniul al nouălea, cînd acesta, prin proporțiile și poziția sa în societate, nu mai constituie o avangardă în înțelesul vechi al cuvîntului, nu mai este un partid al revoluționarilor de profesie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a folosit expresia de centru vital și forță dinamizatoare, novatoare a societății, ceea ce înlocuiește sensul de autoritate de comandă. cu acela de organism ce se afir

mă prin capacitatea de a emana lumina, căldura și energia necesare înnoirii continue a vieții în drum spre comunism. Partidul nu mai este exponentul unei singure clase co- laborind cu celelalte de pe poziții de alianță, ci, deși prin compoziția socială, prin ideologie șl spirit ră- mine muncitoresc, el reprezintă acum emanația națiunii socialiste, reprezentantul intereselor ei generale.Avem de-a face cu principii teoretice evoluate despre condiția și calitatea partidului comunist. Nu este însă suficient să ne însușim aceste principii doar ca noțiuni teoretice ; în lumina lor se cere orientată întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, de aceasta depinzînd îndeplinirea la un nivel superior a misiunii istorice 

a partidului în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, întărirea continuă a legăturii sale cu masele, recepționarea și valorificarea a tot ce este mai prețios și înaintat în sinul poporului. Ridicarea nivelului politic al comuniștilor, al activului de partid înseamnă asimilarea organică a acestor teze teoretice, transformarea lor in mod de existență al Întregului partid, in stil de muncă permanent al tuturor organizațiilor sale.Concomitent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a supus unei continue reîmprospătări teoretice conceptul despre statul socialist, chemat să-și a- dapteze funcțiile la amplul proces de democratizare generală a societății, în ultima vreme, secretarul general al partidului nostru a adus o serie de noi clarificări ideologice privind raporturile in care intră in mod necesar statul în etapa actuală. S-a definit astfel raportul dintre stat și popor pornindu-se de la premisa obiectivă că poporul este proprietarul mijloacelor de producție, iar statul administratorul avuției naționale, din aceasta decurgind o serie de consecințe care, în parte, au și fost concretizate sub formă de legi. S-a precizat caracterul raportului ce trebuie instaurat între stat și organismele democratice noi, armonia și concordanța ce trebuie să domnească între ele, necesitatea de a nu se suprapune, ci de a se completa reciproc. în sfîrșit, s-a dat răspuns unei probleme 

teoretice înțeleasă uneori încă nebulos în mișcarea comunistă, și anume aceleia a raportului dintre stat și partid. Apreciind că nu se poate stabili o ierarhie de importantă între cele două entități, că deci statul nu este o categorie inferioară partidului, se conferă statului un plus de autoritate, dar aceasta nu în accepțiunea sa de dictatură a proletariatului, care a devenit anacronică, ci în aceea de stat al democrației muncitorești revoluționare, deci al domniei poporului și a legilor emanate de la voința sa. Aceste definiții nu reprezintă nici ele noțiuni teoretice în sine, ci principii care impun un mod de manifestare evoluat al organelor statale. Se conferă răspunderi superioare comuniștilor care acționează în organele respective, se cere o înțelegere elevată de către cadrele și lucrătorii aparatului de stat a misiunii ce le revine in socialism. Aprofundarea teoretică și practică a problemelor democrației, în toată complexitatea lor, constituie parte integrantă a pregătirii ideologice a cadrelor, a comuniștilor, a înțelegerii conceptului nostru de socialism, și, în același timp, premisa metodologiei de perfecționare a conducerii societății.Un capitol teoretic extrem de important al operei teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu îl constituie contradicțiile. Analizîndu-se legea universală a dialecticii, a luptei contrariilor, se fundamentează caracterul obiectiv al funcției acestei legi în socialism și comunism, combătîndu-se viziunea idilică despre socialism ca paradis terestru, omiterea limitelor obiective ale diferitelor stadii istorice, a greutăților inerente, a influențelor perturbărilor internaționale, inclusiv a greșelilor proprii. Sînt desprinse din panorama în mișcare a vieții economico-sociale contradicțiile ce acționează sub ochii noștri și de aprofundarea cărora depinde intervenția conștientă pentru dezvoltarea echilibrată, armonioasă a societății. A studia atent și a înțelege sorgintea și caracterul contradicțiilor, modul de manifestare și efectele lor, și mai ales a gindi asupra măsurilor de preîntîmpinare a unora, de diminuare a altora, de transformare a lor intr-o forță dinamică a progresului, și nu intr-o frînă, într-o sursă de fenomene negative, aceasta este nu numai o îndatorire vitală a frontului ideologic, a gindirii teoretice, ci și un imperativ al activității practice de conducere la fiecare nivel al ierarhiei democratice a societății. Aprofundarea teoretică a acestei sfere problematice interesează nemijlocit acțiunea socială, reprezintă o latură esențială a construirii socialismului în țara noastră.Operele tovarășului Nicolae Ceaușescu deschid un vast orizont de înțelegere a proceselor și tendințelor societății românești, ale societății umane pe plan mondial, spo

resc capacitatea teoriei noastre de a da răspuns imperativelor vieții, de a lumina calea viitorului, accentuează rolul acesteia ca instrument științific de orientare. Tezele respective sint însă de așa natură încît nu se pune doar problema de a fi reținute pentru lărgirea bagajului de cunoștințe generale al comuniștilor ; ele trebuie considerate ca expresii ale unor stringente cerințe actuale, ca țeluri de acțiune și luptă, ca noi pirghii in activitatea de partid și de stat. De aceea, nu e suficient să luăm notă de ele, să fim de acord cu ele, trebuie să le punem la baza gîndirii ș practicii de fiecare zi a organismelo economico-sociale și politice, la baza pregătirii cadrelor, a orientării comuniștilor, a educației revoluționare a oamenilor muncii.Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu conturează mai' exigențe în fața științelor sociale, a propagandei ideologice și politice, a educației revoluționare a maselor. Ridicarea nivelului acestei activități impune, după modelul investigațiilor și al concluziilor desprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în lucrările sale, o cufundare mai adîncă și mai frecventă în viitoarea realităților sociale, un impact mai intim cu activitatea revoluționară concretă, cu practica și gindirea maselor. Textele extrase din texte, frazele stereotipe, mimetismul în gindire nu pot dinamiza activitatea ideologică, nu-i pot conferi spiritul militant indispensabil. Competența în ideologie înseamnă capacitatea de a descifra adevărul vieții, singurul ce poate îmbogăți gindirea, teoria, ce poate da ideilor utilitate socială, convertindu-le în forță materială prin întruchiparea lor în acțiunea maselor. Descifrarea competentă de către organismele de propagandă a operei teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu este de natură să dea și o replică fermă atacurilor denigratoare ale lumii burgheze, atît la adresa României, cit și a socialismului în general. Aceste concepte sînt deosebit de relevante pentru viziunea noastră despre socialism, pentru modul de funcționare a principalelor pirghii ale societății, pentru direcțiile în care sînt orientate forțele națiunii, demonstrează capacitatea sistemului nostru politic de a se autodepăși prin autoanaliză și autopropulsie conștientă, raționalitatea socialismului științific revoluționar creator.Cel mai bun omagiu pe care îl putem aduce secretarului general e partidului, strălucit ginditor marxis de talie universală, este acela de face ca ideologia să aibă un aport mai viu, mai activ și direct la înfăptuirea giganticei opere sociale revoluționare, căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a închinat întreaga viață — întruchiparea socialismului și comunismului pe pămîntul României.
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RĂSPUNSUL MINERILOR LA CHEMAREA

SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI:

„Prin îmbunătățirea organizării muncii si trecerea 
la programul continuu vom asigura creșterea 

producției de cărbune si minereuri!11
Angajament concret: cu peste 270000 tone mai mult cărbune 

față de 1982
♦ Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Mult stimate și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae CeaușescuParticipanții la plenara cu activul a comitetului de partid din întreprinderea minieră Cîmpulung Muscel, dînd glas celor mai alese gînduri și sentimente ale comuniștilor, ale tuturor celor peste 4 500 de oameni ai muncii care lucrează în bazinul nostru carbonifer, adresează conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri și profundă recunoștință pentru modul strălucit în care conduceți destinele partidului și poporului, pentru atenția și grija, pentru dragoștea părintească ce o purtați minerilor patriei, pentru înalta prețuire pe care o acordați muncii nt Jstre., v'ă raportăm că plenara noastră a analizat și dezbătut cu înaltă responsabilitate muncitorească modul cum s-a acționat în bazinul nostru carbonifer, pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul trecut și, îndeosebi, cum trebuie să acționăm în acest an pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea de lucru care a avut loc în zilele de 28—29 ianuarie la Comitetul Central al partidului,Sintem bucuroși să vă informăm că anul trecut întreprinderea noastră și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan la toți indicatorii, realizînd suplimentar o producție de 119 000 tone cărbune. însuflețiți și mobilizați de îndemnurile și indicațiile pe care ni le-ați dat dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru făcute la 11 august 1982 la cariera Aninoasa, de hotă- ririle Conferinței Naționale a partidului, anul acesta ne-am organizat mai bine activitatea, am deschis noi abataje mecanizate și am reușit să obținem încă din

luna ianuarie o producție suplimentară de 25 000 tone cărbune.Vă asigurăm că minerii musceleni au primit cu deplină aprobare și satisfacție noile măsuri stabilite la consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român privind organizarea mai bună a producției și a muncii în industria minieră, măsuri care au ca scop sporirea substanțială a producției de cărbune și, pe această bază, creșterea veniturilor noastre, a bunăstării întregului popor, înțelegem pe deplin necesitatea de a ne mobiliza mai energic, de a lucra permanent, în flux continuu și de a da economiei cărbunele atît de necesar, de a contribui la asigurarea independenței energetice a țării.Ferm hotărîți să ne facem muncitorește datoria, noi am analizat posibilitățile concrete pe care le avem la locurile noastre de muncă și ne angajăm ca în acest an să realizăm o producție mai mare față de anul trecut cu cel puțin 270 000 tone.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd minunatul exemplu de înflăcărat patriotism și muncă neobosită pe care-1 dați zi de zi întregului nostru popor, ne vom mobiliza toate energiile, vom munci cu pasiune, dăruire și responsabilitate pentru a ne îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce ne revin și a contribui în măsură tot mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
PLENARA COMITETULUI DE PARTID 
CU ACTIVUL DE LA ÎNTREPRINDEREA 

MINIERĂ CÎMPULUNG MUSCEL

O preocupare principală - extinderea mecanizării și creșterea 
productivității muncii

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîntruniți în ședința plenară de activ a comuniștilor din unitatea noastră, am dezbătut cu simț de răspundere măsurile necesare pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin în baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din 16—18 decembrie 1982, precum și a celor rezultate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 28—29 ianuarie 1983 cu cadrele de conducere, muncitori și specialiști din industria minieră și geologie organizată din inițiativa dumneavoastră cu privire la dezvoltarea bazei energetice, valorificarea superioară și creșterea producției de materii prime, minerale și energetice, pentru realizarea independenței energetice a țării. Plenara iși exprimă adeziunea și ferma hotărîre de a acționa cu toată răspunderea pentru creșterea bazei de materii prime, pentru valorificarea tuturor resurselor miniere din zonă, inclusiv a minereurilor cu conținuturi mai sărace, prin extinderea tehnologiilor avansate și o mai bună organizare a producției și a muncii.Vom acorda o atenție deosebită problemelor privind dotarea și mecanizarea minelor în scopul creșterii producției și a productivității muncii, a gradului de securitate, ușurării efortului fizic în subteran, cît și la suprafață.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă raportăm că măsurile adoptate în cadrul plenarei noastre asigură trecerea la noul program de lucru, care va contribui la mai deplina utilizare a capacităților de producție, utilajelor și instalațiilor, realizării sarcinilor sporite de plan pe anii 1983—1985, asigurării unor condiții mai bune de pregătire a forței de muncă.Simțindu-vă alături de noi ca miner de onoare al țării, care și-a făcut cu prisosință datoria, vă asigurăm, la rîndul nostru, răspunzînd grijii permanente pe care ne-o purtați, că, printr-o activitate economică exemplară, printr-o dăruire muncitorească plenară și abnegație patriotică pe frontul extracției de minereuri neferoase, într-o deplină unitate de voință, ne angajăm, alături de partid și dumneavoastră personal, de a acționa neobosiți pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor cu cea mai profundă dragoste și recunoștință, vă adresăm, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, urarea de ani mulți cu sănătate și fericire și căldurosul nostru salut mineresc „Noroc bun !“
PLENARA COMITETULUI DE PARTID 

CU ACTIVUL DE LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
BAIA BORȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Un nou program de lucru, ordine strictă, disciplină fermă
'Urmare din pag. I)tar general, că am analizat într-un spirit de înaltă principialitate și responsabilitate comunistă lipsurile care s-au manifestat în organizarea muncii în unitățile noastre. Așa cum ne-ați indicat în cadrul consfătuirii de lucru, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., consiliile oamenilor muncii, prin- tr-o largă consultare cu colectivele de mineri, ingineri și maiștri, tehnicieni și cercetători au adoptat măsuri corespunzătoare pentru punerea în valoare a noi zăcăminte de substanțe minerale utile pentru amplificarea proceselor de mecanizare a lucrărilor miniere, aplicarea unor tehnologii avansate în exploatarea și prelucrarea minereurilor, perfecționarea substanțială a organizării producției și a muncii.în același timp, în vederea trecerii la noul program de lucru, au fost stabilite și se aplică ferm măsuri menite să asigure crearea unor formații de mineri omogene, puternice, creșterea gradului de folosire a

utilajelor și agregatelor, a timpului de lucru, formarea unor noi detașamente de mineri și electromecanici, aplicarea fermă a acordului global, îmbunătățirea structurii personalului și a asistenței tehnice, întărirea spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că minerii din industria extractivă de minereuri din județul Hunedoara sint hotărîți să materializeze neabătut indicațiile și chemările pe care le-ați adresat, de a spori baza de materii prime a economiei naționale, demonstrîndu-și în acest fel deplinul atașament la politica partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Folosim și acest prilej pentru a vă dori din toată inima ani mulți, sănătate și putere de muncă pentru fericirea poporului și propășirea patriei, pentru afirmarea în lume a generoaselor idealuri de libertate și dreptate, de demnitate și pace.
Atenție centrală folosirii intense a timpului și utilajelor

(Urmare din pag. I)cerii activității în diferite sectoare ale economiei naționale, vor contribui la obținerea unor producții tot mai mari de minereuri neferoase atît de necesare economiei naționale.Folosim acest fericit prilej spre a vă încredința că vă purtăm cea mai aleasă stimă și considerație pentru clarviziunea și fermitatea cu care cirmuiți destinele partidului și ale poporului român, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Analizîndu-ne activitatea în spiritul documentelor Conferinței Naționale a partidului, al orientărilor și sarcinilor cuprinse în cuvîntarea rostită de dumneavoastră la recenta Consfătuire de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. cu cadre de conducere, specialiști și muncitori din industria minieră și geologie, ne dăm seama și mai bine că unele restanțe față de plan înregistrate de mineritul maramureșean în primii doi ani ai cincinalului se datoresc și anumitor defecțiuni în organizarea muncii, în folosirea timpului de muncă, a capacităților de producție. De aceea, considerăm că trecerea la noul program de lucru se impune ca o condiție esențială pentru eliminarea

acestor deficiențe, pentru înfăptuirea cu succes a programului privind valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime, minerale și energetice, adoptat de. Conferința Națională a partidului din decembrie 1982.Noi, minerii Maramureșului, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să aplicăm neabătut în viață noile măsuri de îmbunătățire a organizării muncii, să ne înzecim eforturile pentru a găsi și valorifica noi resurse și soluții, spo- rindu-ne astfel substanțial contribuția la creșterea bazei de materii prime a țării, pentru a livra economiei naționale metalele de care are nevoie. în întreaga noastră activitate ne va fi călăuză sigură strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire cu nestinsă credință, cu cel mai adînc devotament patriotic a intereselor supreme ale națiunii noastre socialiste.La cei 50 de ani de pilduitoare activitate revoluționară, la împlinirea a 65 de ani de viață, fie-ne îngăduit, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al țării, să vă aducem un fierbinte omagiu, să vă urăm ani mulți de viață, în fericire și bucurii, deplină putere de muncă spre binele și prosperitatea scumpei noastre Românii, spre fericirea poporului.Noroc bun 1

A apărut:
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare la adunarea solemnă din Capitală 
consacrată omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversării zilei de naștere
25 IANUARIE 1983 EDITURA POLITICA

Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale 
româno-chineze de colaborare economică și tehnicăLa București au început, vineri dimineața, lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică.Delegația Republicii Socialiste România este condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in comisie, iar delegația Republicii Populare Chineze — de tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., consilier de stat, ministrul comerțului exterior și relațiilor economice, președintele părții chineze în comisie.Cele două delegații examinează stadiul relațiilor economice, modul cum au fost înfăptuite obiectivele colaborării și cooperării româno- chineze, în conformitate cu înțelegerile convenite la nivel înalt, măsurile necesare pentru lărgirea și diver

sificarea acestor relații, pentru adîn- cirea conlucrării bilaterale în domenii de interes comun.La lucrări participă Florea Dumitrescu, ambasadorul țării noastre la Beijing, și Tien Ginfen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București.
★în cursul după-amiezii, tovarășa Chen Muhua a avut o întrevedere cu tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor româno-chineze, subliniindu-se cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor bilaterale pe multiple planuri.Totodată, au fost examinate noi posibilități pentru amplificarea și diversificarea colaborării economice și tehnice în domenii de interes comun, pentru lărgirea schimburilor comerciale dintre cele două țări. (Agerpres)

O importantă realizare tehnica
a specialiștilor româniTrei specialiști din cadrul Institutului „Pasteur“ din București, doctorii Nicolae Manolescu, Dan Păltineanu și Romulus Begnescu, au definitivat o tehnică inedită de transformare a imaginilor alb-negru specifice microscopiei electronice de baleiaj, în imagini color. Avînd la bază un original aparat românesc „Optimiscop" — elaborat de un colectiv de cadre didactice din Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, în frunte cu inginerul Mircea Fildan — noua metodă permite efectuarea de investigații valoroase în domeniul citologiei și virusologiei. Ca urmare a acestui fapt, cercetătorii în materie au reu-

în domeniul medicineișit să exploreze — pentru prima oară în țara noastră — detalii ale virusurilor, ale celulelor normale și canceroase, facilitînd diagnosticul în diferitele afecțiuni existente în patologia veterinară și umană.Cu ajutorul tehnicii citate, aplicată în prezent în studiile de citolo- gie întreprinse in mari unități sanitare din Capitală, se obțin date științifice de mare interes in deois- tarea . hemoragiilor maligne. Subliniem, totodată, că același procedeu contribuie cu succes la precizarea diagnosticului unor viroze frecvente în patologia veterinară, ceea ce conduce la prevenirea și combaterea lor. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins între 5 februarie, ora 20 — 8 
februarie, ora 20. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale, sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în vestul și 
nordul țării. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări în

regiunile vestice și la munte, predomi- 
nlnd din sectorul vestic. Temperaturile' 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
șl plus 2 grade, mai coborîte în primele 
nopți în centrul tării, iar cele maxime 
între zero și 10 grade. Ceață locală di
mineața și seara. Izolat, condiții de po
lei. In București : Vreme în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 șl plus un grad, iar cele 
maxime între 6 șl 10 grade. Ceață sla
bă dimineața. (Ileana Mlhăllă, meteoro
log de serviciu).

Romănia-film prezintă: 
„FALEZE DE NISIP'

o producție a Casei de filme unu

Scenariul : Bujor Nedelcovici, Dan Pița. Decorurile : Călin Papură. Costu
mele : Doina Levința. Imaginea : Vlad Păunescu. Muzica : Adrian Enescu. 
Regia : Dan Pița. Cu : Victor Rebengiuc, Carmen Galin, Marin Moraru, 
Gheorghe Vise, Valentin Uritescu, Vasile Cosma, Ion Vîlcu, Ileana Ploscaru, 
Petre Tanasievici, Magda Popovici, Ovidiu Schumacher, Patricia Grigoriu. 
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

----------------------------------------------------------------------------------------

cinema
• Faleze de nisip : SCALA (11 03 72)
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
O Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Secvențe — 17,30; 
19,30 : DOINA (16 35 38).
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13,15;
Năpasta — 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• Comoara ; FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(85 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Maria Mirabela — 15,30; Quo vadis 
homo sapiens — 17,30; 19,30 : LIRA 
(31 71 71).
O Prea tineri pentru riduri : DRU
MUL S ARII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Rămln cu tine : COTROCENI 
(49 48 48) — 16; 18; 20.
• Mama : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Patima : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raidul vărgat : MUNCA (21 50 97)
— 15; 18,15; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

• Concurs : POPULAR (35 15 17) —
• ’ Avalanșa ? CENTRAL (14 12 24) — 

9; 12; 15,30; 18,30.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
• ...Și a fost jazul : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Bani grei : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Domnul miliard : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Călăuza : VIITORUL (11 46 03) — 
9; 12; 15,30; 18,30.
• Noaptea e scurtă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Sindrom’ul : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
AURORA (3'5 04 66) — 9; 11,30; 14,30; 
17; 19,30.
• Marea evadare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Călărețul electric : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Bunul meu vecin Sam ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Imperiul contraatacă : GRIVITA

35 de ani de Ia semnarea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală dintre România și U.R.S.S.
ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂCu prilejul celei de-a 35-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare șl asistentă mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, vineri după-amiază a avut loc in Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-sovietică.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.» loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Stan Soare, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general-loco- tenent Gheorghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al armatei, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor organizații de masă și obștești.Au luat loc, de asemenea, în prezidiu E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și A.F. Rumianțev, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., redactor- șef al revistei „Ekonomiceskaia Gazeta", conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto-română care ne vizitează țara.La adunare au luat parte oameni ai muncii din întreprinderi bucureș- tene, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română și ai Ambasadei U.R.S.S.A luat cuvîntul tovarășul Vasile Bulucea, care, evocînd tradiționalele relații româno-sovietice, a spus : Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, semnat la 4 februarie 1948, a jalonat, de-a lungul unei întregi perioade istorice, procesul larg și cuprinzător al dezvoltării raporturilor de colaborare multilaterală dintre cele două țări. în anii ce au urmat, prevederile acestui document s-au materializat în extinderea conlucrării dintre cele două țări pe tărîm politic și economic, în domeniile științei, artei, culturii, ca și în cel al vieții internaționale.Adîncind și dezvoltînd, potrivit noilor condiții, prevederile documentului din 1948, noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, încheiat în iulie 1970, a marcat o etapă mai înaltă în intensificarea și aprofundarea raporturilor multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre. De mare importanță pentru asigurarea dezvoltării relațiilor româno-sovietice este, de asemenea, „Declarația privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea Sovietică", semnată la nivelul cel mai înalt, în luna noiembrie 1976, la București.Aceste documente reprezintă cadrul politico-juridic adecvat și programul de dezvoltare în perspectivă îndelungată, pe multiple planuri, a colaborării dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile egalității depline în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești și solidarității internaționale.

în întărirea prieteniei româno-sovietice, in evoluția ascendentă a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea Sovietică, dintre poporul român și popoarele sovietice, o contribuție hotărîtoare au adus și aduc întîlnirile și convorbirile la nivel înalt. în acest cadru se înscrie și în- tilnirea care a avut loc în decembrie 1982 intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Iuri Vladimirovici Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.în încheiere, vorbitorul a spus : La a 35-a aniversare a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, comuniștii, poporul român, reafirmindu-și satisfacția pentru evoluția rodnică a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, își exprimă convingerea că această colaborare va cunoaște o dezvoltare și aprofundare continuă, inscriin- du-se ca o contribuție de seamă la cauza întăririi solidarității și unității țărilor socialiste, la afirmarea telurilor nobile ale păcii, colaborării și progresului tuturor națiunilor.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov, care, evidențiind însemnătatea documentului semnat cu 35 de ani în urmă, a spus : Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și România a înscris o pagină luminoasă în cronica relațiilor sovieto-româ- ne. Ideile care au fost puse la temelia lui și experiența acumulată în relațiile sovieto-române au cunoscut o dezvoltare ulterioară în noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 7 Iulie 1970.Subliniind dezvoltarea continuă și dinamică pe care o cunoaște colaborarea sovieto-română pe multiple planuri, vorbitorul a arătat :Un rol determinant pentru cauza întăririi continue a relațiilor noastre de prietenie, a extinderii colaborării egale în drepturi șl reciproc avantajoase îl au întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt nivel. Cu prilejul recentelor întîlniri ale tovarășului I. V. Andropov cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost reafirmat interesul reciproc în dezvoltarea continuă a colaborării dintre Uniunea Sovietică și România, dintre partidele noastre.Permiteți-mi, a spus în încheiere vorbitorul, să transmit, în această zi solemnă, comuniștilor, oamenilor muncii, tineretului din România frățească, un salut cordial cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Tratatului nostru și sincere urări de noi succese.
★Cu același prilej, la clubul muncitorilor portuari din Constanța a avut loc o adunare festivă, la care au participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al comitetului județean de partid, activiști de partid și de stat, membri ai Asociației de prietenie româno-sovietică, numeroși oameni ai muncii. Erau de față membri ai Consulatului Uniunii Sovietice la Constanța.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Ion Chirilă, secretar al comitetului municipal de partid, și V. P. Bagaev, consul general al Uniunii Sovietice la Constanța.

întîlnire prieteneascăCu ocazia împlinirii a 35 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, la București, E. M. Tiajelnikov a organizat vineri-seara, la sediul Ambasadei Uniunii Sovietice, o întîlnire prietenească.Au luat parte tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat,

Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R., loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, alte persoane oficiale.Au participat membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A. F. Rumianțev, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., redactor-șef al revistei „Ekonomiceskaia Gazeta".
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 4 FEBRUARIE 1983Extragerea I : 4 60 19 62 58 41 16 54 31. Extragerea a Il-a : 20 12 79 25 27 83 66 73 46.
(17 06 58) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16.45; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Amnezia : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Șeriful din Tennessee s UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Superpolițistul : FERENTARI
(80 49 85) — 10;30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Piedone Africanul: VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19.
• Războiul stelelor : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Sphinx : FLACĂRA (20 33 40) —
15,15; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Hagl Tudose 
— 20; (sala Atelier) : Inocentul — 
15,30; Idolul șl Ion Anapoda — 19,30; 
(sala Batiștei) : Intre patru ochi — 
19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Evgheni 
Oneghln — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vio
lete de Parma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):

O zi de odihnă — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16): Cum 
se numeau cel patru Beatles 7 — 15; 
Anecdote provinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19; (la sala mică a Pala
tului) : Fluturi, fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 06) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; Con
curs de frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița In sac — 19,30; (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 15; 18,30; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion 
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30 ; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
(13 13 00) : Ritmurile tinereții — 19.
• A.R.I.A. (13 53 75) : la Palatul spor
turilor șl culturii) : Concert-spectacol 
de muzică populară — 16,30; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Pinocchio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
AI1 — 17.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 16; 19,30.

• ROBOT MULTILA
TERAL. De curînd, firma niponă Sumitomo a realizat prototipul unui robot industrial, înzestrat cu un computer central și 14 microcomputere, care, pe lingă faptul că se poate deplasa, poate auzi, vedea și vorbi. Robotul dispune de „ochi" mobili, în care se află terminațiile a 30 000 de fibre de sticlă; acestea ajută computerului central la „recunoașterea" i obiectelor de forme și dimensiuni diferite, precum și a poziției lor în spațiu. „Mina" din fibre de carbon a robotului poate ridica și așeza cu precizie obiecte cu greutatea pînă la 1 kg. Aparatul este, de aseme

nea, capabil să distingă culori diferite.
• NOI APARATE DE 

FOTOGRAFIAT cu devel°- pare instantanee au fost lansate de societatea americană Polaroid. Primul dintre acestea dispune de un flash electronic încorporat și de un circuit electronic capabil să determine cantitatea de lumină necesară. Mă- surînd radiațiile de raze infra- roșii ale subiectului ce urmează a fi fotografiat, acest circuit electronic adaptează lumina flashului la lumina ambiantă și permite evitarea umbrelor prea contrastante, create în genere datorită utilizării flashului. Cel de-al doilea aparat, care dispu

ne de asemenea de un sistem de măsură cu raze infraroșii, permite o succesiune foarte rapidă a fotografiilor.
• METALE „ZBURĂ

TOARE" zece aniîn atmosfera Pămîntului au fost proiectate 74 milioane kg de cadmiu, circa 600 milioane kg de cupru, aproape 4,5 milioane tone de plumb, cu ceva mai mult nichel și peste trei milioane tone de zinc. Savanți americani au cercetat cu atenție proveniența acestor metale „zburătoare". Este vorba, desigur, în primul rînd de surse naturale cum ar fi vulcanii, incendiile, din păduri, praful, sarea din apa evaporată a mărilor. Dar se

dovedește, cum era de așteptat, că oamenii poluează atmosfera intr-o măsură mult mai mare decît o face natura, prin exploatările miniere, topirea metalelor, arderea combustibililor. îm- prăștierea îngrășămintelor chimice. Astfel, de exemplu, numai în anul 1975, ca urmare a arderii benzinei și uleiurilor, au fost proiectate în atmosferă peste 270 milioane kg de plumb, în timp ce vulcanii, cea mai importantă sursă naturală de poluare cu plumb au risipit în văzduh numai 6 kg I

• CENTURILE DE 
SIGURANȚA AU DEVE
NIT OBLIGATORII in Ma* rea Britanie pentru conducătorii auto și pentru pasagerii așezați pe scaunele din față ale tuturor autovehiculelor. Această măsură a fost luată cu începere de la 31 ianuarie și prevede o amendă de 50 lire sterline (75 dolari) pentru contravenienți. Nu' sînt incluși în categoria celor obligați să poarte centuri de siguranță șoferii de taxi, instructo

rii de pe autovehiculele-școală, șoferii de autovehicule speciale și cei care prezintă... scutiri medicale. Experții consideră că. prin introducerea centurilor de siguranță obligatorii, vor fi salvate, anual, 1 000 de vieți și se va evita rănirea a 11 000 de persoane. In prezent, în Marea Britanie, 30 000 de persoane cad victimă, anual, accidentelor de circulație.
• EXPEDIȚIE IN ARC

TICA. Oamenii de știință canadieni pregătesc o mare expediție arctică pentru prima jumătate a acestui an. Scopul ei constă în cercetarea zonelor limitrofe țărmului canadian, precum și în determinarea posibi

lităților de exploatare a unor eventuale materii prime din fundul Oceanului înghețat de Nord. Vor fi, de asemenea, stu- diați polii gravitațional și magnetic din zona arctică, influenta pe care o exercită asupra climei.
• TELESCOP COS

MIC. Se știe că o importantă piedică ce stă In calea observațiilor astronomice este atmosfera Pămîntului. Pentru a putea înregistra și lumina slabă ce vine de la stelele îndepărtate, astrofizicienii englezi se pregătesc să plaseze pe orbită un detector de fotoni care, cu ajutorul unor cîmpuri electrice, va intensifica puterea fiecărui fo

ton. Aparatul va stabili, totodată, coordonatele sursei de lumină pe care le va fixa în memoria sa. După ce va acumula un anumit număr de informații, „telescopul cosmic" le va transmite pe Pămînt. Se prevede ca aparatul să fie lansat la sfîrși- tul anului 1985.
• APEDUCT MILE

NAR. în prelungirea vestică a munților Tianșan s-au descoperit fragmente ale unui apeduct vechi de 1000 de ani. Sistemul este format din patru conducte paralele, din țevi de ceramică arsă. Apeductul aproviziona probabil un oraș mai mare, care nu a putut fi identificat pină in prezent.



IDEI Șl TEZE NOVATOARE ÎN GÎNDIREA POLITICĂ Șl ACTIVITATEA

INTERNAȚIONALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Un concept revoluționar privind căile de lichidare 
a subdezvoltării și înfăptuire a noii ordini 

economice internaționale
Ținînd seama de faptul că aproape două treimi din omenire trăiește în țările în 

curs de dezvoltare, considerăm că este necesar să facem totul pentru acțiuni mai hotă- 
rîte în vederea trecerii la realizarea noii ordini economice internaționale, la lichidarea 
marilor decalaje dintre bogați și săraci și la asigurarea progresului mai rapid al țărilor 
sărace - aceasta fiind una din condițiile primordiale atît pentru stabilitatea și dezvol
tarea economiei mondiale, cît și pentru cauza păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCUîn conștiința popoarelor, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este indisolubil legat de lupta forțelor înaintate de pretutindeni pentru lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice internaționale, problemă fundamentală a contemporaneității, de a cărei soluționare depinde nemijlocit nu numai progresul economico-social, dar și pacea întregii omeniri. Revoluționarul înflăcărat care și-a consacrat viața cauzei libertății, demnității și înfloririi patriei sale a vibrat, puternic, la aspirațiile celorlalte popoare — de libertate națională și socială, progres și dezvoltare de sine stătătoare. încă în perioada cînd conceptul noii ordini economice nu era cristalizat, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, a desfășurat o neobosită activitate, evidențiind necesitatea înlocuirii vechii ordini, bazate pe inegalitate și asuprire imperialistă și colonialistă, cu una nouă, întemeiată pe egalitate, echitate și avantaj reciproc. Cu o mare forță de pătrundere și sesizare a ceea ce este esențial pentru destinele omenirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție originală, unitară și cuprinzătoare, cu o solidă fundamentare științifică, materialist-dialectică și cu un profund caracter umanist — concepție care se află la înseși izvoarele teoriei revoluționare cu privire la conținutul și căile de înfăptuire a noii ordini economice mondiale.într-o viziune cuprinzătoare, străină oricăror scheme prestabilite, secretarul general al partidului, dezvăluind în toată amploarea sa contradicția care se manifestă și pe plan internațional între asupritori și asupriți, între bogați și săraci, a elaborat teza de o inestimabilă valoare teoretică și practică potrivit căreia această contradicție devine cea mai puternică contradicție a lumii contemporane. Această teză își găsește o temeinică fundamentare în realitățile vieții internaționale, care atestă divizarea lumii în țări dezvoltate și țări în curs de dezvoltare, divizare generatoare de antagonisme tot mai puternice, care nu se manifestă doar într-o zonă sau alta, ci pe întreaga

planetă, ceea ce le conferă un caracter general. Și aceasta nu numai — și nu atît — sub aspect geografic, ci mai cu seamă prin vasta arie de cuprindere a domeniilor de manifestare, înglobînd deopotrivă sfera socială, cea economică și cea politică.în concepția președintelui țării noastre, lichidarea stării de subdezvoltare in care se află două treimi din omenire, stare de lucruri profund nedreaptă — consecință directă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a vechilor relații de inegalitate, dominație și asuprire — constituie o problemă de care depinde însuși viitorul omenirii, reprezintă o necesitate obiectivă a progresului general. Este un motiv de adîncă satisfacție faptul că practica istorică confirmă pas cu pas justețea unor astfel de aprecieri. Consecințele subdezvoltării, ale sărăciei, mizeriei și foametei de pe întinse zone ale globului sînt adine resimțite nu numai de țările rămase în urmă ; menținerea și adîncirea decalajelor, constituind un factor de îngustare a pieței mondiale, afectează evoluția economică generală, creează — așa cum o dovedesc fenomenele actuale — grave dezechilibre, o situație de profundă criză economică, ce blochează progresul tuturor statelor, inclusiv al celor a- vansate, generează animozități, neîncredere și conflicte, cu riscuri imprevizibile pentru pacea lumii.De aceea, în gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, noua ordine economică nu înseamnă schimbări superficiale, de înlocuire a vechiului „ambalaj" cu altul nou, ci transformări revoluționare fundamentale în însuși sistemul de relații dintre state, abolirea completă și definitivă a practicilor imperialiste, care adîncesc decalajele economice. în acest sens, secretarul general al partidului consideră că noua ordine economică nu poate fi realizată decit în condițiile unei noi ordini politice, că ea nu poate fi clădită decit pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, excluderii cu desăvîrșire a forței și amenințării cu forța din relațiile interna

ționale. Evoluțiile de pină acum au dovedit cu prisosință că numai prin aplicarea ansamblului acestor principii, de către toți și față de toți, se pot crea condiții în vederea lichidării subdezvoltării — obiectiv esențial al noii ordini — care, in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, este menit să ducă la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, de oameni egali, de națiuni egale.Președintele României are meritul nu numai de a fi înțeles la vremea potrivită imperativul edificării noii ordini economice mondiale și a-i fi dat contururi teoretice, ci și de a fi trasat cu profunzime, îndrăzneală și realism, într-o viziune mondială, căile și modalitățile de realizare a acestui deziderat istoric. în abordarea problemelor privind lichidarea subdezvoltării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus cu putere în evidență rolul primordial al efortului propriu al fiecărei țări în curs de dezvoltare și însemnătatea efortului colectiv, bazat pe întărirea solidarității și colaborării dintre toate țările din această categorie. în acest sens, România, prin glasul președintelui ei, a propus elaborarea și aplicarea în practică de către statele rămase în urmă a unor programe speciale, care să prevadă măsuri și acțiuni eficiente de creștere intensă a forțelor de producție, de accelerare a procesului de industrializare, modernizare a agriculturii și a celorlalte sectoare de activitate.în același timp, președintele Nicolae Ceaușescu consideră că efortul propriu al fiecărei țări trebuie să se bucure de un larg sprijin internațional, să fie favorizat și stimulat de relații de colaborare, pe baze echitabile, reciproc avantajoase. Un astfel de stimulent l-ar constitui, în opinia secretarului general al partidului nostru, crearea cît mai grabnică a unui fond de dezvoltare, ce ar urma să fie constituit prin participarea statelor industrializate și prin economiile realizate pe baza reducerii cheltuielilor militare. în concepția secretarului general al partidului există o strînsă interdependență între problema dezarmării și cea a înfăptuirii noii ordini economice și politice internaționale. Opri

rea cursei înarmărilor, trecerea la reducerea cheltuielilor militare ar crea condițiile pentru a se aloca mijloacele necesare, materiale și financiare, in vederea soluționării gravelor probleme legate de situația țărilor sărace.De asemenea, președintele României consideră ca imperative esențiale ale noii ordini eliminarea barierelor artificiale, discriminatorii, în scopul facilitării pătrunderii pe piețele țărilor avansate a produselor provenite din statele rămase în urmă ; cristalizarea unui nou sistem monetar, sănătos și echitabil, care sâ asigure întărirea monedelor naționale, o mai mare stabilitate a cursurilor valutare, precum și practicarea unor dobinzi raționale pe piețele financiare internaționale ; stabilirea unui raport just între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale, de natură să asigure venituri stabile și în creștere țărilor producătoare, să favorizeze activitatea în țările consumatoare ; accesul tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii mondiale ; soluționarea gravelor probleme alimentare ce confruntă lumea de azi.Concepția unitară, sistematică asupra dezvoltării și progresului economico-social fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cuprinde soluții pentru multiple probleme, azi cu dimensiuni și acuități îngrijorătoare, mîine de proporții amenințătoare, iar poimiine poate explozive, dacă nu vor fi atacate cauzele care le generează. Departe de a fi o simplă reacție la evenimente, ea sugerează căi și modalități concrete de a le rezolva. Datorită acestor caracteristici, proprii marilor personalități cu rol deosebit în istorie, concepția secretarului general al partidului despre noua ordine economică mondială este larg cunoscută și apreciată pretutindeni în lume, constituie obiectul unui mare număr de cărți și studii, toate acestea impunîndu-1 pe plan internațional ca un strălucit militant pentru cauza generală a progresului și păcii — izvor de o legitimă mîndrie patriotică pentru întregul nostru popor.
Gh. CERCELESCU

„Propunerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, se bucură de consensul 

tuturor forțelor democratice"
MANIFESTARE LA ROMA 

CONSACRATĂ ȚĂRII NOASTRE

ROMA 4 (Agerpres). — La Roma a avut loc o manifestare consacrată politicii externe românești, organizată de Academia Liberă a Dialogului, în colaborare cu Ambasada română în Italia.Luind cuvîntul, prof. ALDO TESTA, președintele Academiei, director al revistei „Dialogul", a scos în evidență contribuția Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la eforturile de înfăptui
re a securității europene și de dez
voltare a cooperării pe continent, la 
intensificarea conlucrării rodnice 
intre toate națiunile. Referindu-se la poziția și acțiunile promovate de șeful statului român, așa cum sînt reliefate și în volumul „Nicolae Ceaușescu — Scrieri alese, 1981", recent apărut în Italia, vorbitorul a arătat : „Prin caracterul lor con
structiv, propunerile României pri
vind oprirea cursei înarmărilor se 
bucură de consensul opiniei publi
ce, al tuturor forțelor democratice 
din Europa și din lume. Doresc să 
subliniez importanța deosebită a 
propunerilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la desfășura
rea unor manifestări științifice și 
culturale la nivel european, care să 
ducă tot mai mult la apropierea 
intre oameni. In acest sens, Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
au inițiat și concretizat acțiuni de 
o importanță deosebită, printre 
care simpozionul «Oamenii de ști
ință și pacea»".Prof. GIULIANO CAROLI, de la Universitatea din Roma, a făcut o amplă expunere asupra poziției și contribuției României în problemele dezarmării. „Așa cum rezultă cu 
claritate și din recentul volum al 
președintelui Nicolae Ceaușescu — a menționat el — una din trăsătu
rile originale ale contribuției româ
nești la dezvoltarea și edificarea 
securității europene este necesita
tea înfăptuirii unui nou model de 
relații intre state, bhzat pe rigu
roase principii juridice internațio
nale, între care respectarea dreptu

lui tuturor statelor de a-și urma propria cale de dezvoltare socială, în absolută independență și conform cu aspirațiile și interesele lor, a dreptului tuturor statelor de a nu fi amenințate cu forța și folosirea forței, precum și a egalității lor în ceea ce privește drepturile politice, economice și sociale".în continuare, vorbitorul a subliniat inițiativele României privind convocarea unei conferințe asupra încrederii și dezarmării în Europa și realizarea în Balcani a unei zone de colaborare, lipsită de arme nucleare.
„Poziția României, a președinte

lui Nicolae Ceaușescu in legătură 
cu rachetele cu rază medie de ac
țiune, precum și cu armele strate
gice — a subliniat el — este netă 
și bine definită, fiind cunoscută tu
turor. Un hotărît „NU" instalării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente ! Un proces care, în concepția română, nu trebuie să se oprească, ci să continue cu realizarea unor acorduri pentru reducerea armamentelor convenționale". Menționînd că „România a fost 
prima țară europeană care a alocat 
in scopul păcii și al progresului so
cial o importantă sumă din bugetul 
pentru apărare", vorbitorul a prezentat pe larg propunerile avansate de președintele Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R.El a subliniat că, potrivit concepției românești, în problema securității și cooperării în Europa, precum și în cea a dezarmării, procesul de negociere trebuie să constituie un instrument prioritar. De asemenea, vorbitorul a relevat că în concepția românească este necesară asigurarea continuității procesului început la Helsinki.La manifestare au participat oameni de știință și cultură, membri ai corpului diplomatic din Roma, un numeros public, precum și Ion Mărgineanu, ambasadorul României in Italia.

CONVORBIRI
CHINO-AMERICANEBEIJING 4 (Agerpres) — Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, l-a primit pe secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, aflat în vizită la Beijing — relatează agenția China Nouă. Au fost abordate probleme ale relațiilor chino-americane, ale cooperării economice și tehnice bilaterale și probleme internaționale de interes comun. G. Shultz i-a înmînat premierului Zhao Ziyang un mesaj din partea președintelui Ronald Reagan, în care îi este adresată invitația de a face o vizită in S.U.A. Invitația a fost acceptată.

★La Beijing s-au încheiat convorbirile dintre ministrul chinez al afacerilor externe, Wu Xueqian, și secretarul de stat american, George Schultz. Surse citate» de agenția China Nouă au declarat că, în cursul celor trei runde de convorbiri au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări și probleme internaționale de interes comun. Cei doi interlocutori s-au referit la chestiunea Taiwanului, transferul de tehnologie, relațiile economice și comerciale, inclusiv problema importurilor americane de produse textile chinezești, precum și la schimburile culturale bilaterale.Wu Xueqian — menționează agenția citată — a expus poziția părții chineze în legătură cu obstacolele și problemele care afectează extinderea relațiilor chino-americane, Hfdeosebi cele legate de modul in care sp, respectă cu strictețe principiile enmta- te în declarația chino-americar» privitoare la stabilirea relațiilor diplomatice și Comunicatul comun din august 1982.
Declarația AA.A. E. 
al R.P.D. Coreene

Sesiunea Comisiei mixte româno-norvegiene 
de cooperare economică, industrială, tehnico-știintifică 

și pentru comerțOSLO 4 (Agerpres). — La Oslo s-au desfășurat lucrările sesiunii a X-a a Comisiei mixte româno-norvegiene de cooperare economică, industrială, tehnico-științifică și pentru comerț. în cadrul sesiunii a fost examinat stadiul schimburilor comerciale bilaterale, precum și al dezvoltării cooperării economice. Au fost convenite măsuri pentru creșterea șl

diversificarea comerțului dintre România și Norvegia, pentru lărgirea în continuare a cooperării economice, în special în sectoarele construcțiilor de mașini, construcției navale, industriei chimice și petrochimice. La încheierea lucrărilor a fost semnat protocolul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte.

privind manevrele militare 
americano—sud-coreenePHENIAN 4 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care condamnă manevrele militare comune americano—sud-coreene, desfășurate sub numele „Team Spirit-83“ — transmite agenția A.C.T.C. Aceste manevre — se arată în declarație — reprezintă o provocare la adresa poporului coreean și a popoarelor iubitoare de pace. S.U.A. încearcă, în acest mod, să intimideze poporul coreean, să-1 facă să renunțe la lupta sa pentru reunificare națională, să încurajeze regimul de la Seul în acțiunile sale militariste menite să ducă la permanentizarea divizării țării. Arătind că adevărata cauză a încordării din peninsula coreeană o reprezintă ocupația americană din Coreea de Sud, declarația cere S.U.A. să pună capăt manevrelor militare în curs și să-și retragă toate trupele și armamentele din Coreea de Sud.

ORIENTUL MIJLOCIU

Acțiuni de protest împotriva amplasării de rachete 
nucleare in Europa
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„EFORTURI PERSEVERENTE PENTRU A REDESCHIDE 
CĂILE UNEI DEZVOLTĂRI INDEPENDENTE"

„Lupta dumneavoastră pe toate meridianele lumii pentru o nouă 
ordine economică, pentru soluționarea problemei exploatării Sudului 
de către Nord, pentru a se redeschide drumurile unei dezvoltări 
economice și sociale pentru toate popoarele - această luptă a dum
neavoastră v-a consacrat drept una dintre cele mai importante persona
lități ale epocii noastre".

ANDREAS
primul ministru

PAPANDREU
al Republicii Elene

„PARTIZAN DEVOTAT AL EDIFICĂRII UNEI ORDINI 
ECONOMICE ECHITABILE"
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca unul dintre condu- 
de frunte ai lumii, dovedindu-se un devotat partizan

„Președintele
câtorii cei mai 
al luptei pentru o nouă ordine economică internațională".

MAHMUD ALI
ministru secretar de stat, Pakistan

„EXEMPLU CONCLUDENT INTR-O ACȚIUNE 
INTERNAȚIONALĂ DE ANVERGURĂ"

„Apreciem In mod deosebit Inițiativele și acțiunile întreprinse de . 
România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, în scopul făuririi 
noii ordini economice internaționale. România oferă un exemplu con
cludent în acțiunea de mare anvergură privind edificarea unei noi 
ordini economice internaționale".

Dr. ARTURO FROND1Z1
fost președinte al Argentinei

„IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE LA LUPTA PENTRU 
O POLITICĂ NOUĂ, DEMOCRATICĂ"

„Tezele, ideile președintelui Nicolae Ceaușescu aduc o importantă 
contribuție la lupta forțelor progresiste din întreaga lume pentru pro
movarea unei politici noi, democratice, pentru instaurarea păcii și 
justiției, pentru o nouă ordine economică și politică".

WALID JOUMBLATT
președintele Partidului Socialist Progresist din Liban
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MAREA BRITANIE

1 AAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

LA GENEVA a avut loc, la cererea părții americane, o întîlnire a vicepreședintelui S.U.A.. George Bush, cu șefii delegațiilor sovietice la negocierile sovieto-americane privind limitarea armelor nucleare în Europa și, respectiv, limitarea și reducerea armamentelor strategice, informează agenția T.A.S.S.
TURNEUL SECRETARULUI GE

NERAL AL O.N.U. Aflat în vizită în capitala Mozambicului. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit cu președintele țării-gazdă, Samora Moises Machel, în legătură cu problema accesului la independență al Namibiei, teritoriu ocupat ilegal de Africa de Sud și, în general, cu situația din zona australă a continentului. Secretarul general al O.N.U. a subliniat că R.S.A. reprezintă „o forță agresivă și destabilizatoare", acțiunile regimului minoritar de la Pretoria punind în pericol pacea și securitatea întregii regiuni.
CONVORBIRI ANGLO — VEST- 

GERMANE. Cancelarul R.F. Germania. Helmut Kohl, a efectuat vi

neri o vizită oficială la Londra, în cursul căreia a analizat cu premierul britanic. Margaret Thatcher, aspecte ale problematicii internaționale actuale, precum și chestiuni privind cele două țâri. Un loc a- parte in cadrul acestor discuții a fost rezervat negocierilor și diferitelor propuneri referitoare la rachetele cu rază medie de acțiune. Pe de altă parte, interlocutorii au evocat probleme economice și monetare internaționale, o serie de chestiuni comerciale, șomajul care afectează atît Marea Britanie, cît și R.F. Germania.
PREȘEDINTELE REPUBLICII 

SRI LANKA, Junius Jayawardene, a fost reînvestit, vineri, în funcția de șef al statului, pentru o perioadă de șase ani. Președintele Jayawardene a fost ales pentru un nou mandat prezidențial în cadrul scrutinului desfășurat în octombrie 1982. Data ceremoniei de învestitură a coincis, în acest an, cu sărbătorirea celei de-a 35-a aniversări a proclamăili independenței țării.
ALEGERI PREZIDENȚIALE IN 

CIPRU. Pe listă definitivă a can-

didaților la alegerile prezidențiale din Cipru, programate pentru 13 februarie a.c., figurează trei personalități politice : actualul președinte Spyros Kyprianou, susținut de Partidul Democratic și Partidul Progresist al Oamenilor Muncii (A.K.E.L.), Glafkos Clerides, repre- zentînd Adunarea Democratică, și Vassos Lyssarides — din partea Partidului Socialist — E.D.E.K., a- rată agenția de presă C.N.A.
„URBAN LEAGUE”, cea mal veche organizație a negrilor din S.U.A., arată, în raportul său anual, că, în ultimul an, situația populației de culoare s-a înrăutățit foarte mult 20 la sută din această categorie de cetățeni sînt șomeri, peste jumătate din negrii sub 20 de ani sînt fără lucru. Populația neagră — 26,5 milioane persoane, adică 12 la sută din populația S.U.A. — suportă o parte disproporționată a sacrificiilor cerute astăzi americanilor, apreciază documentul. Un negru din trei trăiește sub nivelul de sărăcie stabilit oficial, iar salariul mediu al unui negru este cu 50 la sută inferior celui al unui alb.'

SEARA DE POEZIE ROMA
NEASCA LA SORBONA. La Uni
versitatea „Sorbona-Paris" IV a 
avut loc, sub auspiciile Centrului 
de studii românești și ale Asocia
ției „Arts et Jalons", o seară de 
poezie românească, in cadrul că
reia poetul și criticul literar fran
cez Jean-Paul Mestas a prezentat 
expunerea „Poezia românească de 
azi". Cu aceeași ocazie, poeți și ac
tori francezi au citit versuri de 
poeți români contemporani. La ma
nifestare, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au participat cadre 
universitare, oameni de artă și cul
tură, poeți, critici literari, un nu
meros public.

DONAȚIE DE CĂRȚI 'ROMA
NEȘTI. In cadrul unei manifestări 
care a avut loc la Biblioteca Con
gresului, ambasadorul României in 
S.U.A., Mircea Malița, a donat a- 
cestei prestigioase instituții nume
roase cărți românești. Mulțumind 
pentru donație, directorul bibliote
cii, David Broostin, a arătat că vo
lumele primite vor intregi valoroa
sa colecție, de peste 15 000 de cărți 
In limba română, existente in Bi
blioteca Congresului. Vorbitorul a 
subliniat, de asemenea, bunele re
lații existente intre Biblioteca Con
gresului și instituțiile similare din 
România, care contribuie la spori
rea fondului de carte și la mai 
buna cunoaștere a realităților din 
cele două țări.

FESTIVALUL FILMULUI RO
MANESC. La Universitatea auto
nomă din Chiapingo (Mexic) a fost 
inaugurat festivalul filmului româ
nesc de lung-metraj.

Participantele la mișcarea „Femeile pentru pace", inițiată in Marea 
Britanie, au organizat numeroase acțiuni de protest împotriva amplasării 
rachetelor nucleare pe teritoriul țării. După cum s-a anunțat, la Greenham 
Common, locul unde se intenționează să se amplaseze rachete nucleare 
americane, peste 30 000 de femei au întreprins o acțiune de protest pentru 
a determina dezafectarea bazei militare respective. O manifestație asemănă
toare a femeilor din Marea Britanie a avut loc in fața bazei aeriene de la 

Upper Heyford (in fotografie)

BELGIABRUXELLES. — Comitetul fla
mand de acțiune împotriva armelor 
nucleare a dat publicității o declara
ție in care iși exprimă opoziția fer
mă față de staționarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Belgiei. Declarația mențio
nează că fie chiar și o staționare 
„limitată" a rachetelor de croazieră 
in Belgia ar insemna o sporire a pe
ricolului unui conflict nuclear in Eu
ropa.

OLANDA
HAGA. — Reprezentanții principa

lelor organizații sindicale olandeze 
se pronunță pentru adoptarea măsu
rilor necesare in vederea împiedică
rii instalării de rachete nucleare

americane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Olandei și pentru ajun
gerea la acorduri efective de dezar
mare nucleară in Europa.

FINLANDA
HELSINKI. — „Lupta pentru pace 

și pentru destinderea încordării in
ternaționale trebuie să se afle în 
centrul preocupărilor oamenilor de 
artă și cultură", a declarat Raimo 
Heino, președintele Uniunii artiști
lor plastici din Finlanda. ^Apreciind 
că intensificarea acțiunilor inițiate 
de mișcările pentru pace din diferite 
țări ilustrează, pe deplin, opoziția 
popoarelor față de escaladarea cursei 
înarmărilor, el a lansat tuturor oa
menilor de artă și cultură apelul de 
a participa plenar la lupta pentru 
preîntimpinarea unei conflagrații dis
trugătoare, pentru salvgardarea păcii.

„Accelerarea cursei înarmărilor 
duce la creșterea dificultăților economice"

Declarația fostului vicepreședinte al S.U.A., Walter Mondale
WASHINGTON 4 (Agerpres). - In

tr-o declarație făcută la San Fran- 
ciscp, fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Walter Mondale, a arătat că accele
rarea cursei înarmărilor duce la creș
terea dificultăților economice, finan
ciare și sociale care confruntă țara. 
In context, el o amintit uriașul deficit 
bugetar federal și amploarea șoma
jului, care, a spus el, reprezintă pro
blema cea mai acută.*

Membrii Comitetului senatorial pentru 
buget se pronunță pentru reducerea 
cheltuielilor militare prevăzute în pro
iectul de buget pe anul financiar 
viitor, relatează agenția U.P.I. Șeful 
Pentagonului - scrie agenția citată - 
a intîmpinat o puternică opoziție atît 
în rindul republicanilor, cit și al de
mocraților, în legătură cu dimensiu
nile bugetului pe care îl propune.

ALGER 4 (Agerpres) — După cum informează agenția algeriană de presă A.P.S., Chadli Bendjedid, secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, președintele Algeriei, a conferit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat în vizită la Alger. In cadrul convorbirii au fost examinate probleme legate de evoluția situației din Orientul Mijlociu.TEL AVIV 4 (Agerpres) 4- Mario Soares, conducătorul unei delegații a Internaționalei Socialiste, caw », treprins o vizită în Israel, a ’Sscta- rat, într-o conferință de presă, că „nu pot fi ascunse profundele divergențe existente între socialiștii vest-europeni și guvernul israelian" informează agenția France Presse. „Avem sentimentul — a precizat el — că, prelungind tratativele cu Libanul pentru retragerea trupelor is- raeliene din această țară, primul ministru Menahem Begin dorește să cîștige timp cu scopul de a evita începerea de negocieri privind viitorul palestinienilor". . Totodată — arată agenția citată — Mario Soares a adresat Partidului Muncii din Israel, de opoziție, apelul de a-și modifica poziția față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.).Agenția France Presse menționează că, în timpul vizitei în Israel, delegația Internaționalei Socialiste s-a întîlnit și cu personalități politice palestiniene din teritoriile ocupate, între care Ibrahim Tawil, primarul localității El-Bireh, destituit de autoritățile israeliene de ocupație.BELGRAD 4 (Agerpres) — La Belgrad a avut loc o convorbire intre Nikola Stoianovici, secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I., și George Hawi, secretar general al C.C. al P.C. Libanez, în cadrul căreia interlocutorii au subliniat că U.C.I. și P.C.Libanez se pronunță pentru încetarea agresiunii Israelului în Liban și restaurarea păcii și securității în această țară. Părțile — relatează agenția Taniug — consideră, totodată, că pacea în Orientul Mijlociu presupune retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate și materializarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la crearea unui stat independent.BEIRUT 4 (Agerpres). — Forțele armate israeliene de ocupație au continuat acțiunile provocatoare în suburbia de sud a Beirutului, informează agenția WAFA. Ele au declarat regiunea Kafr Shima-Shuwai- fat zonă militară închisă și au împiedicat circulația pe șoseaua dintre localitățile Khalde și Fahr Shima, adaugă agenția.
VIENA : Demonstrație 

a medicilor șomeri
VIENA 4 (Agerpres). — La 

Viena a avut loc o demonstrație 
a tinerilor medici șomeri, rela
tează agenția D.P.A. După cum 
a precizat „Asociația tinerilor 
medici aflați in căutarea unui 
loc de muncă", in prezent, în 
Austria șomează 1 500 de absol
venți ai Facultății de medicină, 
din care 500 la Viena.
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