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proiectare si producție din industria chimica si industria metalurgică
In cadrul amplului dialog 

de lucru au fost analizate 

rezultatele obținute in 

dezvoltarea, moderniza

rea și creșterea eficien

ței producției, măsurile 

ce se impun in continua

re pentru îndeplinirea 

exemplară a planului 

cincinal, a programelor 

speciale adoptate de 

Conferința Națională a 

partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a avut în cursul dimineții de miercuri, la Complexul 
expozițional din Piața Scînteii, o întîlnire de lucru cu cadre de 
conducere ale ministerelor industriei chimice și industriei me
talurgice, cu specialiști din cercetare și proiectare, din sectoa
rele productive ale ramurilor respective.

Au participat tovarășii Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ion 
Ursu, Richard Winter, Ion M, Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, miniștri, conducători de instituții centrale.

înscriindu-se in seria de analize 
inițiate de secretarul general al 
partidului in vederea identificării de 
noi posibilități pentru sporirea și 
modernizarea producției în toate do
meniile economiei naționale, intîlni- 
rea de lucru a conducătorului parti
dului și statului nostru cu specialiștii 
din industriile chimică și metalurgică 
•»'' prilejuit examinarea soluțiilor pro
ptise, menite să asigure creșterea 
continuă a eficienței economice în 
aceste ramuri, în lumina obiective
lor stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Analiza efectuată a cuprins pro
bleme de mare actualitate, de care 
depinde îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce stau 
în fața chimiei și metalurgiei, înfăp
tuirea exemplară a prevederilor ac
tualului plan cincinal, a programelor 
speciale adoptate de Conferința Na
țională a partidului.

în acest cadru, au fost prezentate 
măsurile tehnice și organizatorice 
propuse pentru anul 1983 in vederea 
reducerii consumurilor de materii 
prime, materiale, valorificării lor 
superioare în procesele de producție, 
diminuării accentuate a consumuri
lor energetice și de combustibili, a

importurilor și lărgirii posibilităților 
de export. Au fost examinate, tot
odată, programele de asimilare a noi 
produse in acest an, stadiul moder
nizării actualelor tehnologii de fabri
cație și introducerii altora noi, ca
racterizate prin indici superiori de 
productivitate și eficiență.

în numele colectivelor de oameni 
ai muncii care își desfășoară activi
tatea în aceste importante ramuri 
ale economiei naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită stimă de miniștrii de re
sort, de reprezentanți ai conducerilor 
celor două ministere, ai centralelor 
industriale.

Prima parte a întîlnirii de lucru a 
fost consacrată programelor de mă
suri stabilite în cadrul industriei 
chimice.

Secretarul general al partidului 
este informat pe larg asupra.evolu
ției principalilor indicatori de plan, 
evidențiindu-se faptul că in prezent, 
în condițiile sporirii producției cu 
peste 30 la sută față de anul 1980, 
prin măsurile adoptate s-a reușit di
minuarea consumurilor de materii 
prime și energie, a cheltuielilor ma
teriale. Relevind atenția acordată în 
toate unitățile productive și centrale 

industriale, in institutele de cerceta
re și proiectare valorificării su
perioare a materiilor prime, re
ducerii consumurilor specifice la 
fiecare produs în parte, ministrul in
dustriei chimice, Gheorghe Caranfil, 
a arătat că prin aplicarea soluțiilor 
propuse vor fi obținute importante 
economii suplimentare față de pre
vederile planului. Astfel, se sublinia
ză că prin reproiectarea și redimen- 
sionarea diferitelor sortimente de 
polietilenă, anvelope, mase plastice 
prelucrate și altele se asigură redu
cerea consumurilor pe unitatea de 
produs în 1983 față de sarcinile de 
plan cu 15 pînă la 50 la sută, fără 
a le diminua caracteristicile fizico- 
mecanice și funcționale. Creșterea in 
acest mod a indicelui de utilizare a 
materiilor prime se va reflecta în 
importante sporuri de producție la 
nivelul planului anual.

Apreciind o serie de rezultate ob
ținute pină în prezent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra faptului că la unele sortimen
te nivelurile propuse de reducere a 
consumurilor sint încă destul de mici. 
S-a indicat să se ia măsuri hotărîte 
pentru înlocuirea tehnologiilor înve
chite, pentru perfecționarea agrega
telor și instalațiilor, pentru introdu
cerea unor procedee tehnologice cit 
mai economicoase din punct de ve
dere energetic, astfel încit să se asi
gure diminuarea în continuare a con
sumurilor. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impune ca 
toate tehnologiile, îndeosebi la pro
dusele chimice de bază, să fie exa
minate cu cea mai mare atenție de 
colective de cercetare și execuție, 
stabilindu-se responsabilități, terme
ne exacte de finalizare, de aplicare 
în -producție a noilor procedee, a 
măsurilor care vizează reducerea 

substanțială a consumurilor materia
le și energetice.

O atenție specială s-a acordat pro
blemelor ’legate de ' recuperarea pro
duselor refolosibile, menționîndu-se 
că, in momentul de față, la nivelul 
întregii industrii chimice sint iden
tificate resurse energetice însumînd 
peste 5 milioane tone combustibil 
convențional pe an, dintre care pen
tru cea mai mare parte s-au găsit 
procedee eficiente de recuperare.

Secretarul general al partidului a 
indicat factorilor de răspundere să 
termine intr-un timp cit mai scurt 
lucrările de investiții privind instala
țiile de regenerare a uleiurilor mi
nerale, de valorificare a produselor 
uzate din polietilenă și mase plasti
ce, să asigure recuperarea ambalaje
lor, foliilor, articolelor din cauciuc 
și mase plastice și reintroducerea lor 
în circuitul economic.

A fost pus în evidență și cu a- 
cest prilej rolul important al uni
tăților de cercetare din cadrul In
stitutului Central de Chimie în dez
voltarea și modernizarea chimiei ro
mânești. S-au subliniat marea diver
sitate și complexitate a temelor lua
te în studiu, fapt ilustrat de cele 
peste 4 100 de obiective de cerceta
re prevăzute pentru perioada 1983— 
1985, ale căror orientări prioritare 
sint creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime și mate
rialelor din tară, asimilarea de noi 
produse, diminuarea consumurilor de 
materii prime, de energie și com
bustibili, utilizarea de noi surse e- 
nergetice, reducerea substanțială a 
importurilor, îmbunătățirea calității 
produselor. S-au relevat, totodată, 
succesele obținute în dezvoltarea ac- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Chen Mu- 
hua, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, consilier de stat, ministrul 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice, președintele părții chineze 
în Comisia guvernamentală româno- 
chineză de colaborare economică și 
tehnică, care participă, în fruntea 
unei delegații, la lucrările sesiunii ce 
s-au desfășurat la București. Au fost 
de față membri ai delegației chineze.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în 
comisie, Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alți membri 
ai delegației române.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României Ia Beijing, și Tien Ginfen, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cordiale urări din partea tovarășilor 
Hu Yaobang, secretarul general al

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare

In temeiul art. 16 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă ți conferin
țele consiliilor populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. - Se convoacă Conferința pe țară a președinților consiliilor populare în ziua de 

17 februarie 1983.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Economia românească pe calea
dezvoltării intensive, moderne, eficiente
PE MARGINEA COMUNICATULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI P[ ANUL W

Presa a publicat ieri Comunica
tul cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1982 — 
elocvent tablou al activității pline 
de abnegație desfășurate pe par
cursul celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal de clasa munci
toare, țărănime, intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, care, strins 
uniți in jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuiesc 
neabătut hotărîri- 
le Congresului al 
XII-lea, âsigurind 
ridicarea patriei pe 
noi culmi de pro
gres și civilizație. 
Acest nou bilanț la 
scară națională 
ilustrează cu pu
terea de convingere 
a faptelor justețea 
și realismul obiec
tivelor stabilite de 
partidul nostru co
munist pentru ac
tualul cincinal, evi
dențiază dimen
siunile eforturilor 
depuse de întregul 
popor pentru dez
voltarea intensivă 
a economiei, reali
zarea unei calități 
noi, superioare în 
toate domeniile de 
activitate.

Care este ima
ginea de ansamblu 
a rezultatelor do- 
bîndite în cel de-al 
doilea an al cinci
nalului în marele 
front al muncii și 
creației ? în anul 
1982, anul Confe
rinței Naționale a 
partidului și al ce
lei de-a 35-a ani
versări a procla
mării Republicii, 
au fost obținute noi 
succese in dezvol
tarea multilaterală 
a țării, in conso
lidarea și moderni
zarea economiei, in sporirea veni
tului național și a avuției materia
le și spirituale a patriei, în asigu
rarea bunăstării populației. Și in 
aprecierea acestor realizări trebuie 
să se țină seama că ele au fost 
obținute in condițiile grele deter
minate de influența crizei econo
mice mondiale, intregul nostru po
por acționind cu hotărîre, sub con
ducerea partidului, pentru a reduce 
la minimum efectele ei asupra eco
nomiei românești.

în contextul acestor realități, 
chiar dacă cifric ritmurile de creș
tere in unele sectoare apar la alte 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, Deng Xiaoping, 
Zhao Ziyang, a celorlalți conducători 
de partid și de stat ai R.P. Chineze.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășilor Hu 
Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao 
Ziyang și celorlalți conducători de 
partid și de stat chinezi salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului prieten chinez noi și im
portante succese in construirea so
cialismului, în ridicarea bunăstării și 
fericirii sale.

In timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că bunele re
lații dintre partidele, țările și po
poarele noastre se extind și se îmbo
gățesc continuu pe baza principiilor 
stimei și respectului reciproc, inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, întrajutorării 
tovărășești și solidarității internațio
nale. în acest cadru s-a subliniat 
importanța vizitei oficiale de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
R.P. Chineză, care a dat un nou im
puls relațiilor pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii dintre țările și po
poarele noastre.

S-a apreciat, totodată, că există 

dimensiuni decît în etapele anteri
oare, ale dezvoltării extensive, în 
fond aceste ritmuri exprimă spo
ruri absolute considerabil mai mari. 
De remarcat sint rezultatele obți
nute în creșterea cu prioritate a 
unor ramuri industriale importan
te, în progresul mai rapid al ba
zei proprii energetice și de materii 
prime, în valorificarea superioară a 
resurselor materiale și de muncă. 
Esențial este că atît pe ansamblul 
economiei, cit și pe principalele 
sale ramuri s-a obținut în anul

1982 o dinamică ascendentă. Aceasta 
ilustrează deosebit de convingător 
— așa cum s-a apreciat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — superiori
tatea economiei noastre socialiste, 
planificate.

Corespunzător sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al parti
dului, in procesul creșterii econo
mice din anul trecut un rol hotări- 
tor l-au avut factorii intensivi, ca
litativi, asigurindu-se utilizarea mai 
judicioasă a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor 

posibilități pentru a dezvolta și În
tări in continuare aceste bune ra
porturi, în folosul și spre binele am
belor țări și popoare, în Interesul 
construcției socialiste in România 
și R.P. Chineză, al cauzei generale a 
socialismului, al păcii și progresului 
în întreaga lume. S-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele actualei 
sesiuni ' a comisiei guvernamentale 
și convingerea că noile măsuri și 
acțiuni convenite vor contribui la 
diversificarea și aprofundarea coope
rării și colaborării jromâno-chineze 
în diverse domenii economice de 
interes reciproc, precum și a schim
burilor comerciale bilaterale.

De asemenea. în cadrul convorbi
rii s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu unele probleme ale vie
ții internaționale. S-a apreciat cu 
acest prilej că in actuala situație 
internațională, deosebit de comple
xă. este necesar să se intensifice 
lupta popoarelor pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re. în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru înfăptuirea năzuin
țelor de pace, libertate și progres 
social ale tuturor națiunilor lumii.

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

de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor ; 
s-a accelerat procesai de adaptare 
a structurilor producției industriale 
la noile cerințe ale dezvoltării eco
nomice, acordindu-se prioritate 
creșterii producției ramurilor pur
tătoare de progres tehnic — utilaje 
tehnologice, mașini-unelte, electro
tehnica, electronica, mecanica fină, 
chimia — care contribuie la dotarea 
economiei cu echipamente moder
ne și asigură un grad avansat de 
prelucrare a resurselor materiale : 

s-au amplificat 
preocupările pen
tru introducerea de 
tehnologii noi, mo
derne, care au asi
gurat reducerea 
continuă a consu
murilor de materii 
prime, materiale, 
combustibil și e- 
nergie, valorifica- . 
rea superioară a 
acestora. crește
rea productivității 
muncii și a eficien
ței intregii activi
tăți productive. 

După cum se 
desprinde din co
municat, realizări 
însemnate au fost 
obținute în cel 
de-al doilea , an al 
cincinalului și în 
creșterea produc
ției agricole și mo
dernizarea bazei 
tehnico-materiale a 
agriculturii, ramuri 
care și-au adus o 
contribuție impor- 

_ tantă la sporirea 
' venitului național, 

, la satisfacerea ne
voilor de consum 
ale populației și de . 
materii prime ale 
unor sectoare in
dustriale. Ca ur
mare a atenției de- , 
osebite de care se 
bucură această ra
mură de bază a 
economiei națio
nale din partea 

conducerii partidului nostru, a 
muncii harnice a lucrătorilor ogoa
relor, in 1982 in agricultură au fost 
obținute rezultate superioare față 
de anii anteriori. La cereale boa
be, bunăoară, s-a obținut o pro
ducție de circa 1 000 kg pe locui
tor, realizindu-se astfel unul din 
obiectivele importante ale progra
mului de dezvoltare și moderniza
re a agriculturii noastre socialiste.

în accentuarea factorilor inten-

Ilie ȘTEFAN
(Continuare in pag. a V-a)
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EXPRESII ALE CALDELOR SENTIMENTE DE DRAGOSTE Șl STIMĂ FATĂ 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE VOINȚEI FERME A ÎNTREGULUI 
POPOR DE A-ȘI CONSACRA TOATE FORȚELE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

HOTĂRÂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE 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
Acum, cînd adăugăm Încă un an 

celei mai luminoase perioade din 
istoria noastră, inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, gînr 
dul și fapta dumneavoastră, făuri
toare de istorie, îndreaptă cu ener
gie și consecventă destinul Româ
niei spre locul ce i se cuvine între 
națiunile lumii. Privind la perioada 
ce a trecut prin perspectiva viito
rului comunist pe care îl doriți țării, 
sintem conștienți că vă datorăm 
suflul nou de viață dat valorilor 
trecutului nostru de muncă și luptă, 
fiindu-ne, în același timp, chezaș al 
demnității, independenței și suve
ranității scumpei noastre patrii — 
se menționează in telegrama trimisă 
de COMITETUL DE PARTID AL 
SECTORULUI 3, MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI.

Acum, cind întreaga țară vă oma
giază cu prilejul zilei dumneavoas
tră de naștere și a peste 50 de ani 
de activitate revoluționară, oamenii 
muncii din sectorul 3 al Capitalei, 
dornici să ne ridicăm la înălțimea 
timpului pe care îl trăim sub con
ducerea dumneavoastră, cu dorința 
fierbinte de a da viață prețioaselor 
indicații ce ni le-ați prezentat cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
în unitățile economică și comerciale 
din sector, ne angajăm să acționăm 
în spiritul hbtărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, înde
plinind exemplar sarcinile ce ne 
revin pe acest an din prevederile 
actualului cincinal, sporindu-ne con
tribuția la înflorirea patriei noastre 
dragi — Republica Socialistă Româ
nia.

Urmînd indicațiile prețioase date 
de dumneavoastră cu prilejul vizi
telor în municipiul Ploiești și in 
COMBINATUL PETROCHIMIC DIN 
BRAZI, JUDEȚUL PRAHOVA — șe 
arată printre altele în telegrama tri
misă — colectivul de muncă al pu
ternicei noastre unități industriale 
și-a mobilizat întreaga capacitate, 
toate resursele, obținind rezultate 
pozitive în activitatea de îndeplini
re a planului de stat pe anul 1982. 
Producția marfă a fost depășită cu 
127 milioane lei și producția netă cu 
45 milioane lei, obținîndu-se peste 
plân importante cantități de produse 
necesare economiei naționale și soli
citate la export. Au intrat în func
țiune noi capacități industriale, pe 
baza unor tehnologii originale, între 
care sinteza produșilor macromole- 
culari, la a căror fundamentare un 
rol hotărâtor l-a avut activitatea 
științifică creatoare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume inter
național.

în aceste momente de înălțătoare 
bucurie, cînd partidul și întregul 
popor român vă sărbătoresc cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a zilei de 
naștere, comuniștii, ceilalți oameni 
ai muncii din CENTRALA MINE
REURILOR BAIA MARE, ne alătu
răm gîndurilor și sentimentelor cu 
care vă înconjoară, intr-un unanim 
omagiu de inimă și conștiință, toți 
fiii patriei noastre socialiste, adre- 
sindu-vă cele mai fierbinți urări de 
sănătate, viață îndelungată spre bi
nele patriei și poporului nostru, al 
cauzei socialismului, păcii și priete
niei între popoare — se arată în 
telegrama trimisă.

în conștiința noastră, a celor ce 
lucrăm în domeniul extracției și 
preparării minereurilor, sînt puter
nic întipărite atenția și grija ce le 
acordați dezvoltării și modernizării 
mineritului, îmbunătățirii condițiilor 
noastre de muncă și viață, pentru a 
ne putea aduce contribuția la înfăp
tuirea obiectivelor din Programul 
partidului în domeniul dezvoltării 
bazei de materii prime la cote înalte 
de eficiență.

în telegrama colectivului de oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA „LAMINORUL" BRAILA 
se spune : Laminoriștii brăileni, 
strîns uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, au be
neficiat din plin de grija deosebită 
ce o purtați dezvoltării armonioase 
a patriei. întreprinderea noastră 
a dobîndit noi valențe tehnice, fapt ce 
o situează ca una din puternicele 
unități ale județului. Ne exprimăm 
și cu acest prilej întreaga recunoș
tință pentru tot ceea ce faceți in 
opera de făurire a viitorului de aur 
al României socialiste. Angajați ple
nar in uriașul efort constructiv al 
întregii țări, comuniștii, toți oamenii 
miincii din întreprinderea noastră, 
învățînd necontenit din strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, sint ferm hotărîți să acțio
neze cu toată energia creatoare pen
tru înfăptuirea exemplară a istorice
lor obiective ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

La omagierea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și aniversarea zi
lei dumneavoastră de naștere, comu
niștii, toți cei care muncesc la ÎN
TREPRINDEREA DE PIESE TUR
NATE DIN ALUMINIU ȘI PISTOA
NE AUTO SLATINA, JUDEȚUL 
OLT, alături de întregul popor ne 
exprimăm marea recunoștință pentru 
tot ce ați înfăptuit spre binele și 
prosperitatea României.

Sintem pe deplin conștienți că 
acestor mărețe fapte ale dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, trebuie să le 
răspundem printr-o mai înaltă și 
exigentă activitate productivă. De 
aceea, vă încredințăm că vă vom 
urma îndemnurile și învățămintele, 
vom da viață trainică chemărilor 
dumneavoastră, hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
ale recentei Conferințe Naționale.

Comuniștii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN

DEREA DE STICLĂRIE ȘI FAIAN
ȚA DIN SIGHIȘOARA, JUDEȚUL 
MUREȘ, iși exprimă cele mai fier
binți sentimente de recunoștință și 
aleasă cinstire față de dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului 
român, cu prilejul omagierii a 50 de 
ani de activitate revoluționară și ani
versării zilei de naștere — se spune 
în telegramă.

Cu inimile pline de mîndrie pa
triotică, de aleasă dragoste față de 
dumneavoastră și de înaltele idealuri 
pe care le promovați, colectivul nos
tru de muncă vă asigură de hotărî
rea fermă de a vă urma exemplul 
însuflețitor, de a face totul pentru 
a-și spori contribuția la înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

într-o altă telegramă se arată : 
Cu sentimente de profundă dragoste, 
adincă stimă și recunoștință iși în
dreaptă gîndurile spre dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
toți oamenii muncii din SEC
ȚIA MAȘINI ELECTRICE A ÎN
TREPRINDERII DE CONSTRUCȚII 
DE MAȘINI REȘIȚA, care sînt 
hotărîți să realizeze integral sarci
nile ce le revin din istoricele docu
mente ale Congresului al XII-lea, 
precum și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român. Cu 
acest minunat prilej ne angajăm să 
facem zid de granit în jurul dum
neavoastră, să vă urmăm cu hotă- 
rîre și credință strălucitul exemplu 
de dăruire cu care slujiți partidul și 
poporul.

Efect direct al amplasării judicioa
se a forțelor de producție, industria 
municipiului Botoșani dispune în 
prezent de capacități în măsură să 
realizeze întreaga producție a anului 
1938 în 9 zile, cea a anului 1948 în 
2 zile, iar cea a anului 1965 in 40 de 
zile — se arată în telegrama COMI
TETULUI MUNICIPAL BOTOȘANI 
AI, P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR AL MUNICIPIULUI BOTO
ȘANI.

Sprijinul nemijlocit pe care ni 
l-ați dat cu prilejul vizitelor de lu
cru efectuate în municipiul nostru, 
orientările, sarcinile și indicațiile 
dumneavoastră au dus la mobiliza
rea tuturor energiilor și inițiativelor 
colectivelor de muncă, la o folosire 
mai judicioasă a capacităților de 
producție, a forței de muncă, a ma
teriilor prime, a energiei și combus
tibilului.

Pentru toate acestea vă aducem 
prinosul nostru de recunoștință și 
vii mulțumiri, cu convingerea fermă 
în rolul decisiv și contribuția dum
neavoastră hotărâtoare în realizarea 
amplului program al înnoirilor so
cialiste.

In telegrama transmisă de ÎNTRE
PRINDEREA DE FIER VLAHIȚA, 
JUDEȚUL HARGHITA, se spune : 
Dacă astăzi bătrîna cetățuie a me
talurgiei harghitene trăiește o viață 
nouă, plină, variată și bogată in 
fapte este pentru că noi, vlăhițenii, 
știm din plin asemenea întregului 
popor grija pe care o purtați dez
voltării întreprinderii noastre. O 
serie întreagă de noi capacități au 
fost create mulțumită vizitelor 
efectuate de dumneavoastră la în
treprinderea noastră.

Vă informăm și cu acest prilej că 
însușindu-ne sarcinile ce decurg din 
documentele Conferinței Naționale 
a partidului pentru activitatea in 
metalurgie, am stabilit măsuri me
nite să asigure realizarea integrală 
a sarcinilor de producție pe anul 
1983 și pe întregul cincinal, a unei 
noi calități, superioare în toate do
meniile vieții și activității economice.

Cu adincă emoție și deosebit res
pect, ' vă rugăm să ne ingăduiți să 
ne exprimăm, odată cu întreaga 
țară, sentimentele noastre de profun
dă gratitudine, stimă și înaltă pre
țuire față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit om politic și militant revo
luționar, luptător neînfricat pentru 
libertatea, independența și suverani
tatea patriei, pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres și ci
vilizație — se menționează in tele
grama trimisă de COLECTIVUL 
SECȚIEI SCRISORI ȘI AUDIENȚE 
A C.C. AL P.C.R.

Ne exprimăm și cu acest pri
lej atașamentul neclintit față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, conducător strălucit 
al României socialiste și vă asigurăm 
că vom face totul pentru ca sarcinile 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XII-lea și din documentele 
programatice adoptate de Conferin
ța Națională a partidului să fie în 
mod exemplar transpuse în fapt.

În telegrama trimisă de NICOLAE 
BLINDU, EROU AL MUNCII SO
CIALISTE, PENSIONAR C.A.P. 
BOSANCI, JUDEȚUL SUCEAVA, se 
spune : Ca un țăran ce mi-am dă
ruit toată viața și priceperea rodirii 
pămîntulul, îmi crește inima de 
bucurie și de adincă mîndrie patrio
tică, azi, cînd sărbătorindu-vă la ju
mătate de veac de luptă revoluționa
ră și la aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, pot spune „La 
mulți ani !" celui ce a semănat și 
seamănă sâmînța rodniciei, demnită
ții și omeniei în ogorul străbun al 
țării.

îngăduiți-ne ca în această zi de 
bucurie și sărbătoare a întregii 
noastre națiuni să vă exprimăm cu 
adincă cinstire, mult stimate șl iu
bite tovarășe secretar general, oma
giul nostru profund pentru strălu

cita activitate teoretică și pra&tică 
pe care o desfâșurați in fruntea 
partidului și statului nostru, pentru 
fericirea și prosperitatea poporului, 
al cărui fiu devotat sînteți, pentru 
progresul și gloria României socia
liste — se arată în telegrama CO
MITETULUI DE PARTID AL SEC
TORULUI 1 BUCUREȘTI ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR.

Angajîndu-ne că vom munci cu 
dăruire și pasiune pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din documentele Conferinței Na
ționale a partidului, vă exprimăm 
sentimentele noastre de aleasă pre
țuire și respect și vă adresăm din 
inimă urări de viață lungă și lumi
noasă.

Cu aleasă emoție șl nețărmurită 
mindrie, comuniștii, întregul personal 
din TRUPELE DE APARARE AN
TIAERIANA A TERITORIULUI vă 
exprimă sentimentele de dragos
te și profundă recunoștință pen
tru grija statornică și permanentă 
ce o acordați întăririi necontenite a 
capacității de apărare a patriei, în- 
credințîndu-vă că vom face totul 
pentru ca laolaltă cu întreaga ar
mată, strîns uniți in jurul partidului, 
al dumneavoastră, să ne sporim neîn
cetat eforturile pentru transpunerea 
neabătută în viață a istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Conferinței Naționale, 
a doctrinei militare românești, al 
cărei strălucit fondator sînteți, și a 

„Ridicarea țării pe culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație, demnitatea poporului nostru, neobosita 
activitate dedicată independenței și suveranității patriei 
— țeluri însuflețitoare ale vieții și luptei celui mai iubit 
fiu al națiunii"

„Ne mîndrim cu faptul că, prin întreaga dumnea
voastră activitate, ne oferiți tuturor, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un înalt exemplu de condu
cere democratică a societății, de legătură strinsă și 
consultare sistematică, permanentă cu poporul, ne mobi
lizați la înfăptuirea programelor de dezvoltare multi
laterală a patriei"

sarcinilor programatice rezultate din 
Directiva dumneavoastră.

Personalul ȘCOLII MILITARE DE 
OFIȚERI ACTIVI A MINISTERULUI 
DE INTERNE, dînd glas sentimen
telor de înaltă cinstire, aleasă pre
țuire și nemărginit devotament ce vi 
le poartă, vă aduce un fierbinte 
omagiu și cea mai înaltă gratitudine 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfâșurați spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu comunist de muncă 
și viață, dedicat încă din fragedă 
tinerețe luptei pentru fericirea pa
triei, vă încredințăm că vom acționa 
cu hotărîre pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii interne și externe 
a gloriosului nostru partid comunist, 
pentru traducerea în viață a măre
țelor sarcini ce ne revin din istori
cele documente ale Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. din decembrie 1982.

La aniversarea a 65 de ani de viață 
și a cinci decenii de activitate revo
luționară, desfășurată cu neasemuită 
dăruire și pasiune comunistă pentru 
triumful idealurilor clasei muncitoa
re, ale partidului și poporului nostru, 
oamenii muncii din cadrul întreprin
derilor CENTRALEI INDUSTRIEI 
TRICOTAJELOR vă urează, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
deosebită căldură, din toată inima, 
ani mulți, sănătate și putere de mun
că, pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român.

Vă mulțumim din toată inima pen
tru întreaga dumneavoastră activi
tate dedicată cu neasemuit devota
ment înfăptuirii năzuințelor și gîn
durilor națiunii noastre și ne anga
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Spre nalții zori
In februarie, Carpații-s o lumină 
ce-n veghe se revarsă ca pe-o frunte 
și strâjuiește-ntreaga noapte plină 
de grija țării-n margine de munte.

Se-ndreaptă-un gînd spre țarina cea caldă 
pe care griu-n rodnicie crește 
lingă unealta ce din vremi tresaltă 
purtind cu ea voința-i, românește.

E-un drum pe care mergem împreună 
cu steaua ce-i străluce azi in piept, 
lingă bărbatul care încunună 
gîndirea și cuvintul înțelept.

E miez de iarnă ori e primăvară 
cît ritmic trece-n fapte un popor 
istoria-i ce-o scrie-ntreaga țară 
pentru-a urca din azi spre viitor.

E februarie. Ne-ndeamnă-n zori Carpații 
cu asprul pisc la care năzuim, 
în cutezanța ce-o aduc bărbații 
brodind cimpia ca pe un chilim.

La ceas de veghe, Ei ne este gîndul 
și fapta năzuind spre nalții zori, 
din clipele-i ni se inalță-avintul 
cinstindu-i vitejeștile-i ninsori.

Al. RAICU

jăm că vom acționa cu toată 
hotărîrea în direcția mobilizării tu
turor resurselor materiale și umane 
de care dispunem pentru reducerea 
în continuare a consumurilor, creș
terea productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție, îm
bunătățirea calității, modernizarea și 
diversificarea produselor, organizarea 
mai bună a producției și a muncii 
pentru creșterea eficienței întregii 
noastre activități.

Colectivul de muncitori, ingineri, 
maiștri și tehnicieni al ÎNTREPRIN
DERII CONSTRUCTOARE DE MA
ȘINI AGRICOLE „SEMANATOA- 
REA" BUCUREȘTI, alături de între
gul nostru popor, trăiește clipe de 
mare bucurie și mindrie patriotică
— sentimente prilejuite de aniver
sarea zilei dumneavoastră de naștere 
și împlinirea a peste 50 de ani de ac
tivitate revoluționară — și vă adre
sează din toată inima cele mai calde 
felicitări și urări de viață îndelun
gată, în sănătate și fericire, multă 
putere de muncă pentru a ne con
duce mai departe, spre a obține noi 
și însemnate succese, prin care să 
asigurăm prosperitatea continuă a 
țării noastre, ridicarea ei pe culmi și 
mai înalte de progres și civilizație — 
se menționează în telegramă.

Cu sentimente de aleasă stimă și 
nețărmurită recunoștință; oamenii 
muncii — români, germani, maghiari
— din orașul Codlea vă adre

sează din toată inima, cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de activitate re
voluționară și a aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, urarea 
fierbinte de viață îndelungată, de. 
ani mulți în fruntea partidului și 
statului, pentru dreapta și fericita 
propășire a> poporului român, spre 
gloria și măreția patriei noastre so
cialiste, pentru pacea de care sînteți 
preocupat necontenit spre binele și 
fericirea omenirii. — se arată în te
legrama COMITETULUI ORĂȘE
NESC DE PARTID CODLEA.

De numele dumneavoastră sînt 
legate istoricele cuceriri revolu
ționare ale poporului nostru, trium
ful revoluției și al operei de con
strucție socialistă în România — se 
menționează în telegrama trimisă de 
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTA 
DIN INSTITUȚIILE TEATRALE ȘI 
MUZICALE DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA.

Oamenii de artă prețuiesc în mod 
deosebit contribuția dumneavoastră, 
de inestimabilă valoare, la îmbogă
țirea teoriei și practicii socialismului 
științific, a cugetării și acțiunii re
voluționare, care încununează gîn- 
direa social-politică a celor mai de 
seamă bărbați de stat români și dez
voltarea spiritualității românești 
contemporane.

Vă sintem adine recunoscători pen
tru grija permanentă pe care o ma
nifestați față de înflorirea artei și 
culturii românești, a căror expresie 
elocventă este Festivalul național 
„Cîntarea României", izvorât din ge
nerosul dumneavoastră îndemn, pen
tru climatul pe care l-ați instaurat, 
fără șovăire, al libertății de creație 

și al angajării militante, respon
sabila

Toți oamenii de cultură vă admiră, 
vă prețuiesc și vă urmează, consi- 
derindu-vă, pe drept cuvint, ctitorul 
culturii românești moderne, socialis
te, revoluționare.

într-o altă telegramă se spune, 
printre altele : Cu acest prilej săr
bătoresc, vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că unin- 
du-ne eforturile în cadrul INSTITU
TULUI CENTRAL DE MATEMATI
CĂ, beneficiind de îndrumarea de 
înaltă competență a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a vieții politice și științifice din 
țara noastră, om de știință de mare 
prestigiu, am pus un accent deosebit 
pe dezvoltarea acelor direcții ale ma
tematicii actuale care sânt cel mai 
puternic legate de progresul științei 
și tehnicii.

Dumneavoastră ne-ați învățat să 
privim cu exigență revoluționară re
zultatele obținute, să le raportăm 
permanent la cerințele vieții, ale 
progresului societății noastre. în lu
mina acestor comandamente, sintem 
angajați cu toate forțele pentru ca 
nivelul înalt al cercetării matematice 
din România să contribuie tot mai 
mult la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică trecerea țării noastre 
într-un nou stadiu de dezvoltare.

Noi, lucrătorii Radiotelevizlunii ro
mâne, ne exprimăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de recunoștință pentru 
prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat permanent, pentru grija și aten
ția pe care le manifestați în vederea 
ridicării activității noastre la înăl
țimea marilor răspunderi încredin
țate de partid. în întreaga noastră 
activitate pornim — se arată în tele
grama trimisă de CONSILIUL NA
ȚIONAL AL RADIOTELEVIZIUNII 
ROMANE — de la concepția dumnea
voastră programatică potrivit căreia 
misiunea de cea mai mare răspun
dere a ziariștilor României socia
liste este de a sluji cu abnegație re
voluționară și devotament poporul, 
partidul, patria, de a milita cu perse
verență comunistă pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare multila
terală a țării, pentru pace și coope
rare internațională.

în aceste momente solemne, ne an
gajăm față de dumneavoastră să de
punem toate eforturile pentru înfăp
tuirea exemplară a marilor sarcini ce 
revin Radioteleviziunii din hotărîrile 
Congresului al XII-lea, din magis
tralele dumneavoastră rapoarte la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982 și la Conferința Națională a par
tidului.

în momentele înălțătoare cînd 
țara întreagă vă cinstește viața și 
activitatea, și noi, comuniștii, toți 
COOPERATORII DIN COOPERA
TIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
GRUIA, JUDEȚUL MEHEDINȚI — 
se spune în telegramă — ne îndrep
tăm gîndurile pline de recunoștință 
către dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
care și-a dedicat și iși dedică 
exemplar întreaga viață, putere de
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muncă oamenilor, bunăstării și feri
cirii lor. Raportam partidului, dum- 
neavoastră personal, că în anul 1982 
cooperativa agricolă de producție 
din comuna noastră a obținut mari 
realizări in sporirea producției agri
cole. Sintem hotărîți să gospodărim 
mai bine pămîntul, să folosim larg 
tehnologiile avansate și experiența 
pozitivă ciștigată pentru a depăși 
sarcinile ce ne revin. Cu bucurie și 
mîndrie patriotică, vă adresăm urarea 
fierbinte : „Să ne trăiți ani mulți 
și fericiți, pentru a conduce opera da 
făurire a celei mai drepte orîn- 
duiri pe pămintul străbun al patriei 
noastre".

La împlinirea a 50 de ani de glo
rioasă activitate revoluționară și ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne unim gîn
durile și sentimentele cu cele ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș și să vă 
adresăm, în numele MINERILOR 
MUSCELENI, cele mai calde și res
pectuoase felicitări, un vibrant 
omagiu și un călduros „Noroc bun" 
— se arată în telegrama trimisă.

Minerii musceleni, asemenea tu
turor minerilor din țara noastră, nu 
vor uita niciodată, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că au în dumneavoastră un prieten 
și un tovarăș apropiat, care do
vedește permanent o grijă deosebită 
pentru creșterea prestigiului profe
siei noastre, pentru modernizarea 
muncii în abataje, pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor noastre de 
muncă și de viață.

Mulțumindu-vă cp profundă recu
noștință pentru tot ce faceți spre 
binele și fericirea poporului, noi, 
minerii musceleni, ne angajăm să 
dăm expresie concretă dragostei pe 
care v-o purtăm și să extragem în 
acest an, suplimentar, o cantitate de 
50 000 tone de cărbune pe care le 
adăugăm la cele peste 130 000 tone 
cu care am depășit planul pe 1982.

într-o altă telegramă se arată : Cu 
prilejul împlinirii unei jumătăți de 
veac de activitate revoluționară și al 
aniversării' zilei dumneavoastră de 
naștere, noi, oamenii muncii ro
mâni și maghiari de la ÎNTRE
PRINDEREA DE MASINI-AGRE- 
GAT ȘI SUBANSAMBLE AUTO 
SFlNTU GHEORGHE, JUDEȚUL 
COVASNA, care trăim și muncim 
într-o deplină unitate de cuget și 
simțiri pe aceste minunate melea
guri ale patriei socialiste, vă urăm 
împreună eu întreaga țară ani mulți 
și fericiți, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru a ne conduce și 
pe mai departe spre culmile comu
nismului — aspirație a întregului 
nostru popor.

Exprimăm întreaga noastră grati
tudine față de contribuția remarca
bilă, teoretică și practică, pe care o 
aduceți dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, la înfăptuirea de
ciziilor de mare importanță privind 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
scumpei noastre patrii, angajîndu-ne 
totodată să ne înzecim eforturile 
pentru transpunerea în fapte a 
obiectivelor majore care ne stau 
în față.

Națiunea întreagă elogiază astăzi 
în persoana dumneavoastră pe mili
tantul care cu 50 de ani in urmă avea 
să-și contopească viața cu viața și 
lupta revoluționară a partidului co
munist, cu inseși destinele clasei 
noastre muncitoare, ale poporului 
din rindul căruia v-ați ridicat, pe 
luptătorul care — în confruntări dra
matice — și-a dovedit neclintita în
credere în idealurile dreptății și ade
vărului, dînd un minunat exemplu 
de eroism, cutezanță revoluționară 
și fermitate pentru cauza socialismu
lui — se menționează în telegrama 
trimisă de COLECTIVUL REVISTEI 
„ERA SOCIALISTA".

Intensificîndu-ne eforturile pentru 
a răspunde exigențelor puse de 
partid, personal de către dumnea
voastră in fața revistei „Era socia
listă" prin articolul cu care ați ono
rat primul număr al acesteia, colec
tivul de redacție vă asigură că, in 
lumina Programului partidului, a 
expunerii dumneavoastră la Plenara 
lărgită a C.C; al P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982 și a raportului la Conferința 
Națională, va milita in continuare 
pentru ridicarea nivelului teoretic și 
ideologic al publicației, pentru spo
rirea forței de sinteză a articolelor 
și studiilor, va promova dezbate
rile teoretice, schimbul de păreri în 
vederea generalizării și analizei mul
tilaterale a proceselor și fenomene
lor care au loc în viața social-eco- 
nomică și politică a țării, ca și pe 
arena mondială.

Această sărbătorire ne oferă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prilejul fericit de a vă a- 
sigura că vom munci și acționa nea
bătut. strîns uniți in jurul partidului, 
pentru înfăptuirea în condiții de înal
tă calitate și eficiență a indicatorilor 
de plan, se arată in telegrama co
lectivului de oameni ai muncii din 
cadrul UNIUNII JUDEȚENE A COO
PERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 
DIN SIBIU.

Astfel, în 1983 vom realiza produc
ția marfă aferentă industriei mici în 
proporție de 101,5 la sută, producția 
netă aferentă industriei mici în pro
porție de 102 la sută, producția desti
nată fondului pieței in proporție de 
103 la sută, producția-marfă indus
trială în proporție de 101,5 la sută.

Aniversarea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere reprezintă 
pentru noi, gazetarii de la FLACĂ
RA, ca pentru întregul nostru po
por, o mare sărbătoare a inimilor și 
a conștiințelor. în lumina acestei 

sărbători, prin care omagiem pe în
temeietorul noului nostru destin sub 
soare, mîndri de a fi contemporani 
cu dumneavoastră, cu omul care ne-a 
redat istoria, care ne-a redat nouă 
pe noi inșine, ne simțim deopotrivă 
Îndatorirea de a ne strădui să urmăm 
intocmai Îndemnurile dumneavoas
tră, exemplul de întâiul muncitor 
pentru înflorirea pământului româ
nesc.

încredințindu-vă de sentimentele 
de recunoștință pe care vi le pur
tăm, vă adresăm din toată inima, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea de a avea in continuare multă 
putere de muncă, de a rămine me
reu tinăr in fapta și crezul pe care 
le întruchipați cu strălucire. Fie sâ (
aveți sănătate și să vă bucurați de t
satisfacțiile acestei munci grele și ' 
bărbătești, ale acestei munci eroice. , 
de inaltă și aleasă menire, dedicată 
mai binelui compatrioților dumnea
voastră și mai binelui oamenilor tu
turor țărilor de pe planeta Pămint. 
Fie să aveți sănătate, pentru împli
nirea tuturor idealurilor de libertate, 
progres și pace ale României eterne.

Purtăm vie în conștiința noastră 
Înflăcărată chemare pe care dum
neavoastră, eminent om politic al 
României de azi, ne-ați adresat-o 
de la înalta tribună a Conferinței 
Naționale a partidului, de a face to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor majore ce stau in fața 
noastră, a tuturor cetățenilor patriei, 
a întregului popor.

Urmîndu-vă exemplul luminos de 
muncă și devotament fără margini 
pentru cauza poporului, mă angajez 
să muncesc cu toată puterea pentru 
îndeplinirea sarcinilor înscrise in 
programele de dezvoltare a agricul
turii noastre socialiste — se arată in 
telegrama trimisă de MARIN NE- 
DEA, EROU AL MUNCII SOCIA
LISTE, PREȘEDINTELE C.A.P. PU- 
RANI, JUDEȚUL TELEORMAN.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, a 50 de ani 
de neobosită activitate revoluționa
ră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. comuniștii, toți oamenii 
muncii români și maghiari din ÎN
TREPRINDEREA MINIERA SALAJ 
SARMASAG, folosesc acest prilej, 
pentru a vă ura din adîncul 'inimii 
multă sănătate, viață îndelungată 
spre binele și prosperitatea poporu
lui român — se arată în telegramă.

îndemnurile dumneavoastră, exem
plul de dăruire și abnegație ce ni-I 
dați în prodigioasa activitate ce o 
desfâșurați la cîrma țării ne mobi
lizează permanent. întărind legămîn- 
tul nostru de credință și devotament 
față de patrie și partid, față de 
dumneavoastră, iubite conducător, 
hotărîrea noastră comunistă și mun
citorească de a acționa fără preget 
pentru infăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului 
ai XII-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului, de a da tării cit 
mai mult cărbune.

VLupta dumneavoastră eroică, de- I . 
votamentul cu care acționați incă din 
anii fragedei tinereți pentru apăra
rea intereselor neamului românesc, 
pentru dreptate națională și socială, 
pentru independența și suveranita
tea patriei sînt înscrise cu litere de 
aur în istoria multimilenară a Româ
niei, constituind pentru mine exem
plul strălucit pe care-1 urmez cu fi
delitate și nețărmurită mîndrie pa
triotică în întreaga mea activitate — 
se arată în telegrama trimisă cu 
acest prilej de ILIE VĂDUVĂ. REC
TORUL ACADEMIEI DE STUDn 
ECONOMICE — BUCUREȘTI.

Sînt mîndru de faptul că fac parte 
din rîndurile puternicului partid al 
comuniștilor români, condus cu clar
viziune și cutezanță revoluționară de 
către dumneavoastră mult iubite și 
stimate Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, mare conducător comu
nist, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, luntător neobo
sit pentru triumful idealurilor nobile 
de independență și libertate, cola
borare și pace, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Afirmarea plenară, multilaterală 
și responsabilă a tinerei generații, 
crescută și educată in spiritul exem
plului activității revoluționare a 
secretarului general al partidului, re
prezintă pentru „generația Ceaușescu 
— generația muncii libere și demne, 
a gîndirii și romantismului revolu
ționar" un fericit și emoționant pri
lej de bilanț și angajare, de prețuire 
și recunoștință de a fi crescut și a 
ne fi format la școala muncii și în
vățăturii celor mai spectaculoase 
transformări din întreaga istorie a 
patriei, pentru înaintarea României 
spre noi culmi de progres și civili
zație — se arată în telegrama 
transmisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST.

Exprimîndu-ne încă o dată atașa
mentul nostru profund față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, avînd mereu în 
față exemplul dumneavoastră, tovar 
rășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa 
cu întreaga noastră capacitate, răs
pundere și romantism revoluționar 
pentru îndeplinirea sarcinilor care 
ne revin de afirmare tot mai puter
nică a României în lume.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că 
cei peste 68 000 tineri dîmbovițeni, 
călăuziți permanent de sfaturile și 
îndemnurile adresate nouă, nu vor 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea lor în practică, pentru crește
rea nivelului calitativ al întregii 
noastre activități.
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(Urmare din pag. I) 
tivității de microproducție in insti
tutele și laboratoarele de cercetare, 
aportul acesteia la lărgirea gamei de 
sortimente și la diminuarea impor
turilor.

Apreciind valoarea tematicii, preo
cupările cercetătorilor pe linia pro
movării progresului tehnic în indus
tria noastră chimică, secretarul ge
neral al partidului a cerut să se 
acorde o atenție deosebită soluțio
nării cu prioritate a problemelor le
gate de reducerea în continuare a 
consumurilor, de sporirea producti
vității muncii, de îmbunătățirea ca
lității și competitivității produselor 
chimice, de asimilarea sortimentelor 
ce se importă.

Âu fost prezentate, în continuare, 
programele de măsuri la nivelul cen
tralelor industriale, numeroase pro
duse noi. cu caracteristici superioa
re, realizate cu consumuri de ma
terii prime și energetice reduse, pre
cum și o serie de tehnologii mo
derne. de înaltă productivitate .și efi
cientă economică.

în domeniul construcției de uti
laje și piese de schimb pentru in
dustria chimică au fost evidenția
te o <t serie de realizări, preo
cupările pentru lărgirea și di
versificarea gamei de produse, 
în vederea asimilării, prin efort pro
priu, de mașini, subansamble și re
pere cu caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare și cu fiabilitate 
ridicată.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii ministerului, cen
tralelor industriale, tuturor specia
liștilor să acționeze fără întîrziere 
pentru ca productivitatea muncii in 
chimia românească, echipată cu in
stalații moderne, de mare randa
ment, să se situeze la nivelul În
registrat pe plan mondial. S-a in
dicat să se studieze posibilitățile de 
reducere în continuare a consumuri
lor materiale și energetice, îndeosebi 
ale produselor mari consumatoa
re de energie. La standul re
zervat produselor din cauciuc și 
mase plastice s-a subliniat necesi
tatea de a se revedea consumurile 
și de a se trece la tipizarea anvelo
pelor, de a se organiza în unită

țile agricole centre de reparare a 
anvelopelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat, de asemenea, să se depună 
eforturi pentru îmbunătățirea cali
tății uleiurilor, a altor produse pe
troliere, să se extindă in industria 
chimico-farmaceutică utilizarea sub
stanțelor indigene și a extractelor 
de plante ce cresc în țara noastră.

Felicitînd pe oamenii muncii din 
industria chimică pentru rezultatele 
obținute, apreciind soluțiile și mă
surile propuse, secretarul general al 
partidului a arătat că ceea ce s-a 
făcut pină acum în direcția sporirii 
eficienței în chimie constituie o reu
șită, o acțiune care trebuie neapărat 
continuată și amplificată, insistîn- 
du-se asupra necesității dezvoltării 
acelor domenii ce asigură valorifi
carea superioară a materiilor prime, 
un export permanent și eficient.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat în continuare acțiunile sta
bilite pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, diminuarea consumurilor, 
creșterea continuă a eficientei eco
nomice in industria metalurgică. 
Prezentînd sinteza acestor preocu

pări, a rezultatelor obținute, minis
trul de resort. Neculai Agachi, a 
evidențiat importantele sporuri de 
producție ce vor fi obținute pe sea
ma reducerii consumurilor, sporirii 
productivității muncii, extinderii 
tehnologiilor avansate. S-a insistat 
asupra promovării procedeelor mo
derne de elaborare a fontei și oțelu
lui, de laminare și tratament termic 
care permit obținerea cu consumuri 
mai mici de materii prime, energie 
și combustibili de produse metalur
gice cu valoare ridicată. Specialiștii 
au subliniat atenția deosebită ce se 
acordă în întreaga ramură creșterii 
indicelui de scoatere a metalului și 
obținerii pe această cale a unei pro
ducții mai mari. în același timp, s-a 
evidențiat preocuparea de a extinde 
realizarea la toleranțe negative a la
minatelor — țevi, benzi, table și pro
file — de a reduce consumurile de 

■fontă, de a asigura Îmbunătățirea 
structurii producției de oțeluri și 
aliaje. Un loc important în cadrul 
analizei l-au ocupat aspectele lega
te de micșorarea consumului de 
combustibil și energie, îndeosebi de 
cocs în procesele metalurgice.

în aceeași arie de preocupări, au 
fost înfățișate realizări din dome
niul recuperării resurselor energe
tice, valorificării complexe a zguri
lor pe baza cărora se preconizează 
obținerea de importante economii. 
Numeroase exponate ilustrează re
zultatele înregistrate în direcția mă
ririi numărului de mărci de oțeluri, 
de laminate și profile, table, benzi 
și sîrme, în scopul asigurării nece
sarului economiei naționale din pro
ducția internă și al diminuării im
porturilor.

Cu acest prilej, secretarului gene
ral al partidului i-au fost prezenta
te acțiunile întreprinse de colectivele 
centralelor siderurgice, institutelor de 
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică, pentru creșterea volumului 
și calității produselor, diminuării 
cheltuielilor materiale, ridicării efi
cienței economice.

Au reținut atenția noile sortimen
te de oțeluri asimilate la Galați, Hu
nedoara, Tîrgoviște, îndeosebi cele 
destinate echipamentelor pentru cen
tralele nucleare.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că la toate unitățile me

talurgice există încă mari rezerve de 
îmbunătățire a indicelui de scoatere 
a metalului, de reducere a consu
murilor de cocs, de energie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se ia măsuri în vederea or
ganizării cit mai rationale a produc
ției și a muncii în toate unitățile 
industriei metalurgice, pentru moder
nizarea instalațiilor și perfecționarea 
tehnologiilor, pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor materiale 
și energetice. S-a indicat, totodată, 
factorilor de răspundere să asigure 
intr-un termen scurt capacități spe
cializate pentru fabricarea anumitor 
produse solicitate de economia națio
nală și la export, cum sint tabla de 
transformatoare, diferite mărci de 
oțeluri speciale. în același timp, 
secretarul general al partidului a 
cerut ca metalurgia să realizeze 
țevile necesare din producția internă 
sau prin Schimburi echivalente.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat rezul
tatele obținute îndeosebi în siderur
gie, unde s-au identificat posibilități 
reale de reducere a consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 

combustibil și a indicat ca și in uni
tățile de prelucrare metalurgică 
această acțiune să ducă la soluții de 
micșorare a consumurilor, de dimen
sionare rațională a tuturor produ
selor.

S-a insistat asupra necesității ca 
programele de reducere a consumu
rilor materiale, de combustibili și 
energie să evidențieze foarte clar 
obiectivele propuse, rezultatele la 
care trebuie să se ajungă, econo
miile ce vor fi realizate.

în încheierea analizei efectuate, 
miniștrii, specialiștii, toți cei pre- 
zenți au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru orientă
rile stabilite, pentru indicațiile date 
cu acest prilej și s-au angajat să 
depună toate eforturile in vederea 
înfăptuirii lor în cel mai scurt timp. 
Ei au exprimat, astfel hotă,rîrea tu
turor colectivelor., de muncă din in
dustriile. chimică și metalurgică de a 
acționa cu abnegație și dăruire, ală
turi de lucrătorii din întreaga eco
nomie, pentru realizarea exemplară 
a prevederilor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

MINERII W ACȚIONEAZĂ FERM PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRDUNE $1 MINEREURI
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Analizind cu înaltă răspundere și 

exigență muncitorească, în cadrul 
adunărilor activului de partid și 
reprezentanților oamenilor muncii 
din întreprinderile miniere care au 
avut loc în aceste zile, sarcinile ce 
revin in acest an și pe întregul 
cincinal din hotărîrile adoptate de 
Conferința Națională a partidului 
și din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. cu 
cadre de conducere, specialiști și 
muncitori din industria minieră și 
geologie, comuniștii, toți oamenii 
muncii din unitățile miniere, ani
mați de sentimentul înaltei înda
toriri patriotice, și-au exprimat ho- 
tărirea de a răspunde cu însufle
țire prin prestigioase fapte de 
muncă îndemnurilor adresate de 
secretarul general al partidului de 
a spori producția de cărbune și 
minereuri necesare economiei na
ționale, contribuind astfel la atin
gerea obiectivelor prevăzute de 
Congresul al XÎI-lea al P.C.R.

Intr-o atmosferă 6de deplină a- 
probare și puternică angajare co
munistă, participanții la adunări 
au adresat telegrame C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

„Sîntem conștienți că trecerea la 
noul program de lucru va crea po
sibilitatea folosirii raționale, la în
treaga capacitate, a forței de mun
că. a utilajelor de care dispunem, 
va duce la creșterea producției de 
cărbune, vizind în acest fel spo
rirea contribuției noastre la dobin- 
direa independenței energetice a 
țării. Vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, minerul de 
onoare al țării, de hotărirea noas
tră neabătută de a urma in toate 
împrejurările înaltul exemplu pe 
care, cu multă dăruire, îl dați in 
permanență nouă, minerilor, și ce
lorlalți oameni ai muncii, întregii 
țări, multumindu-vă din toată ini
ma pentru grija deosebită ce o 
purtați față de mineri, fată de 
dezvoltarea industriei miniere, 
pentru înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii. Republica So
cialistă România" — se spune în 
telegrama adresată de adunarea re
prezentanților oamenilor muncii de 
la întreprinderea minieră Comă- 
nești, județul Bacău.

într-o altă telegramă adresată de 
adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea „Salina" din Tîrgu Ocna, 
județul Bacău, se arată : „Pe de
plin conștienți de importantele răs
punderi ce revin oamenilor muncii 
din industria minieră, în contextul 
ansamblului de măsuri inițiate de 

conducerea partidului, pentru ridi
carea eficientei întregii economii 
naționale, vă încredințăm, mult 
stimate conducător, de hotărirea 
noastră fermă de a ne spori tot 
mai mult contribuția la asigurarea 
mersului înainte al societății noas
tre pe calea progresului multilate
ral și că ne vom consacra întreaga 
energie și forță de muncă pentru 
înfăptuirea în totalitate și in cel 
mai scurt timp a măsurilor de în
semnătate deosebită indicate de 
dumneavoastră, făcînd din aceasta 
țelul suprem al întregii noastre 
activități".

în telegrama adunării generale 
a oamenilor muncii de la între
prinderea minieră Moldova Nouă, 
județul Caraș-Severin, se spune, 
printre altele : „Chezășie a hotărî- 
rii neclintite sint faptele noastre de 
muncă, care ne permit să vă ra
portăm că în prima lună a acestui 
an ne-am onorat sarcinile de plan 
la minereu extras și cupru metal, 
în condițiile reducerii consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale.

Cu stima și respectul pe care vi le 
datorăm dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, miner de onoa
re al tării, vă încredințăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a fi la înălțimea misiunii încre
dințate de partid și popor, sporin- 
du-ne aportul la lărgirea bazei 
proprii de materii prime și, prin a- 
ceasta, la progresul patriei noastre".

într-o altă telegramă a mineri
lor din Caraș-Severin, cea de la 
întreprinderea Rușchița, se spune : 
„Prin trecerea la noul program de 
lucru au fost stabilite măsuri teh
nice și politico-organizatorice pen
tru realizarea și depășirea in acest 
an a planului la producția de 
minereuri complexe. Astfel, co
lectivul de oameni ai muncii 
se angajează să realizeze peste 
prevederile sarcinilor de plan 
25 tone plumb, 10 tone zinc, 12 tone 
cupru și 50 tone sulf. Totodată, ne 
angajăm să folosim cit mai ratio
nal forța de muncă, utilajele și ca
pacitățile de producție pentru rea
lizarea lucrărilor de deschidere și 
pregătire, recuperarea restanțelor 
la construcții și montaj, asigurînd 
o funcționare corespunzătoare a 
tuturor sectoarelor de activitate".

„Sintem pe deplin conștienți că 
îndeplinirea obiectivului funda
mental, de profundă rezonantă pa
triotică trasat de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului privind trecerea 
României la un nou stadiu de dez
voltare și realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții în toate do

meniile de activitate presupune ca 
și noi, minerii, să ne intensificăm 
eforturile pentru a valorifica din 
plin rezervele minerale, pentru 
a da patriei mai mult cărbune. Ne 
exprimăm convingerea fermă că 
înfăptuirea măsurilor referitoare 
la îmbunătățirea organizării mun
cii și aplicarea noului program de 
lucru în minerit, măsuri ce repre
zintă o nouă expresie a preocupă
rii dumneavoastră pentru perfec
ționarea planificării și conducerii 
activității în diferite sectoare ale 
economiei naționale, vor contribui 
la obținerea unor producții tot 
mai mari de cărbune" — se spune 
în telegrama oamenilor muncii de 
la întreprinderea minieră Voivozi, 
județul Bihor.

în telegrama participanților la 
adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la între
prinderea minieră Harghita se 
spune, printre altele : „în spiritul 
indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, vom 
acționa mai energic pentru folosi
rea mai completă a bazei tehnico- 
materiale de care dispunem, exe
cutarea in bune condiții a lucrări
lor miniere de deschidere și pre
gătire in subteran și in cariere, 
asigurînd astfel realizarea integra
lă a sarcinilor stabilite la toate 
sortimentele fizice la minereul de 
fier, la caolin și dolomită. Și cu 
acest prilej, noi, minerii de la în
treprinderea minieră Harghita, ne 
angajăm față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu întreaga pricepere și putere de 
muncă pentru a contribui cît mai 
substanțial la realizarea mărețului 
program de dezvoltare a bazei 
energetice și de materii prime a 
țării".

La rîndul lor, oamenii muncii de 
la mina Filipeștii de Pădure, jude
țul Prahova, scriu în telegramă : 
„Folosim și acest prilej, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a asigura condu
cerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, că minerii din Filipeștii de 
Pădure, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor face 
totul pentru ridicarea pe un plan 
calitativ superior a întregii lor ac
tivități, urmînd cu încredere, dra
goste și recunoștință exemplul dum
neavoastră luminos de muncă neo
bosită pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului în patria noastră, 
pentru triumful idealurilor nobile 
de pace și înțelegere între popoare".

După introducerea noului program de lucru

Zilnic, mai mult cu peste 7000 tune 
cărbune

înființat cu un an în urmă, Com
binatul minier Rovinari are un im
portant rol în dezvoltarea bazei ener
getice, in 1983 el trebuind să asi
gure economiei naționale peste 17,5 
milioane tone cărbune, adică 39,8 la 
sută din producția de lignit a țării. 
Prin grija deosebită a conducerii 
partidului, persorfal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în toate unitățile 
combinatului s-a creat o puternică 
bază materială — numai în mine și 
cariere există utilaje în valoare de 
peste 11 miliarde lei — menită să 
asigure condițiile necesare moderni
zării și creșterii neincetate a extrac
ției de cărbune. Dacă adăugăm că in 
cadrul combinatului lucrează circa 
17 000 de oameni ai muncii, din care 
peste 5 000 de comuniști, avem o 
imagine cuprinzătoare a importan
tului potențial tehnic și uman exis
tent în această zonă minieră.

Pe fondul unei analize exigente a 
muncii desfășurate în primii doi ani 
din cincinal, la recenta adunare cu 
activul de partid s-a arătat că re
zultatele obținute nu s-au ridicat la 
nivelul așteptat, combinatul înre- 
gistrînd serioase restante la produc
ția de cărbune și la descopertări. 
Cauzele acestor rămîneri in urmă 
rezidă în folosirea insuficientă a mo
dernelor și complexelor utilaje din 
mine și cariere. Excavatoarele cu 
rotor, de exemplu, au funcționat cu 
o medie zilnică de 8,7 ore, în loc de 
16 ore cît prevedea sarcina de plan. 

-Acest mod de utilizare a bazei teh
nice s-a datorat neajunsurilor exis
tente în organizarea muncii, în folo
sirea forțelor umane, iar uneori ni
velului scăzut de disciplină și res
ponsabilitate în procesul productiv. 
Iată de ce participanții la dezbateri au 
apreciat că sint intru totul justificate 
și bine venite măsurile practice, or
ganizatorice și tehnice, de excepțio
nală însemnătate, jalonate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta

La
Combinatul 

minier 
Rovinari

Consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R.
în cadrul dezbaterilor s-a relevat 

că programul de lucru continuu, 
așa cum s-a stabilit el acum, este 
stimulator pentru producție și avan
tajos pentru cei ce muncesc in ca
riere și mine, ci dispunind de acum 
incolo de 6 zile libere pe lună. De 
asemenea, s-au subliniat utilitatea și 
necesitatea generalizării acordului 
global in mine și cariere. Totodată, 
o serie de vorbitori s-au referit la 
măsurile deja întreprinse pentru mai 
buna organizare a formațiilor de lu
cru. trecerea unor muncitori din ac
tivitatea de suprafață în subteran și 
folosirea cu indici superiori a utila
jelor, în scopul creșterii productivi
tății muncii.

Din ansamblul dezbaterilor au re
ieșit numeroase propuneri de mă
suri judicioase care, în final, s-au 
constituit într-un amplu program de 
acțiune, în spiritul indicațiilor date 
de conducerea partidului.

La numai citeva zile de la 
adunarea activului de partid din 
combinat ne-am aflat în amfiteatrul 
marilor cariere de la Rovinari și 
Roșia-Jiu, am străbătut galeriile de 
la Urdari, Albeni și Rogojelu. 
La punctele de lucru se simt 
un plus înnoitor, o preocupare 
responsabilă pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, folosirea cît mai judi
cioasă a utilajelor, a timpului de 
muncă. Pe treapta de lucru a exca
vatorului 1 400-01 îi întîlnim pe 
tinărul inginer Dumitru Albulescu, 
șeful carierei Gîrla, și pe brigadierul 
excavatorist Vasile Vlădoiânu sta
bilind împreună soluția de eliminare 
a unei intercalații de steril. Fără a 
intra în detalii, inginerul Dumitru 
Albulescu, ne informează succint des
pre preocupările colectivului carierei: 
„Vrem să prevenim și să înlăturăm 
marile neajunsuri provocate de rupe
rile benzilor de cauciuc. Pentru a- 
ceasta am trecut la secționarea benzii

magistrale numărul 6. Totodată, este 
în curs introducerea primei punți 
de haldare directă, ceea ce reduce 
considerabil distanța, de transport. O- 
perațiunea va fi gata in mai puțin de 
o săptămînă. Ne-am reorganizat și 
completat formațiile de muncă pentru 
ca activitatea după programul de 
lucru continuu să se desfășoare ire
proșabil. în recenta adunare gene
rală, colectivul nostru a aprobat cu 
entuziasm măsurile adoptate de con
ducerea partidului și a propus nu
meroase acțiuni concrete prin care 
se asigură condiții reale ca .planul 
anual de 3,5 milioane tone cărbune 
și 4,6 milioane metri cubi steril să 
fie îndeplinit in mod exemplar".

La cariera Tismana I avem ca in
terlocutor pe maistrul minier Gheor- 
ghe Dudău, secretarul organizației de 
partid din schimbul C. „De curînd 
am avut o defecțiune la șenila 
mașinii de haldat 6 300. Operațiunea 
de remediere dura altădată trei zile. 
Acum, echipa de depanare a reali
zat intervenția in numai patru ore. 
Nu printr-un efort exagerat, ci 
printr-o gîndire tehnică adecvată, 
printr-o mobilizare serioasă. Am 
trecut cu toată fermitatea la a- 
plicarea sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind in
troducerea programului de lucru con
tinuu și generalizarea pe fiecare uti
laj a muncii în acord global. Sîntem 
convinși că toate aceste măsuri sint 
atît în interesul producției, cît și al 
fiecăruia dintre noi. Rezultatele mun
cii ne conving de ceea ce înseamnă 
ordinea și disciplina: în luna ianua
rie ne-am îndeplinit sarcinile de plan, 
iar în 7 zile din februarie am extras 
suplimentar 20 000 tone cărbune și 
peste 35 000 metri cubi de steril".

Intr-unui din punctele mai înde
părtate ale bazinului carbonifer, în 
perimetrul carierei Peșteana-Nord, 
discutăm cu subinginerul Ion Stoichi- 
țescu: „Am perfecționat deja sistemul 
de lucru în flux continuu și sîntem 

pe cale să finalizăm acțiunea de or
ganizare a muncii în acord global 
pe ansamblul carierei. Măsurile în
treprinse se răsfrîng pe planul pro
ducției, întrucît se asigură o mai 
bună organizare, mai multă ordine 
și disciplină. Concret, s-a redus la 
jumătate numărul întreruperilor ac
cidentale față de media anului trecut, 
iar indicele de utilizare extensivă la 
cele trei linii tehnologice depășește 
65 la sută. La zi ne prezentăm cu un 
plus de masă minieră excavată de 
peste 80 000 metri cubi".

Organizare, disciplină, ordine, res
ponsabilitate, eficiență — iată ter
menii in care se circumscriu acțiunile 
ce se întreprind în aceste zile în uni
tățile miniere ale Combinatului mi
nier din Rovinari. Acțiuni ce își gă
sesc o totală aprobare și susținere 
prin fapte din partea celor ce lucrea
ză aici, pentru că, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, ele servesc atît producției, cît și 
interesului omului, cerințelor sale de 
muncă și de viată. „Am început deja 
— ne-a spus maistrul Stelian Cican, 
de la mina Rogojelu — să trecem o 
parte din muncitorii auxiliari în for
mațiile de lucru din galerii și aba
taje, care erau descompletate. Dacă 
ne numim mineri, e normal ca toți 
să producem cărbune".

Alăturate, faptele acestor zile dau 
Imaginea unui efort susținut și rodnic 
ce se concretizează în zeci de mii 
de tone de cărbune livrate ritmic e- 
conomiei naționale. Astfel, in prima 
săptămină din luna februarie, pro
ducția medie zilnică a Combinatului 
minier Rovinari a fost de 39 271 tone 
lignit, față de ultima săptămină din 
luna ianuarie, cind a fost de 32 071 
tone. Și minerii din acest bazin car
bonifer acționează în aceste zile 
pentru a spori și mai mult produc
ția de lignit.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii*
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50 DE ANI DE LA EROICELE LUPTE REVOLUȚIONARE 
DIN 1933 ALE MUNCITORIMII ROMÂNE

FORȚA UNITĂȚII MUNCITOREȘTI, 
FORȚĂ DE NEBIRUIT

„In bătăliile de clasă purtate în anii 
1929-1933, clasa muncitoare, în frunte 
cu partidul comunist, s-a afirmat cu 
putere pe arena istoriei ca cea mai 
înaintată forță a societății românești, 
avangarda luptei întregului popor îm

potriva pericolului fascist, pentru drep

turi economice și politice, pentru demo

crație, independență și suveranitate 
națională".

NICOLAE CEAUȘESCU

Una dintre numeroasele întruniri ale muncitorimii CAPITALEI, desfășurată 
in ianuarie-februarie 1933. in cadrul acestor ample acțiuni revoluționare 
s-o dat glas cu putere protestului muncitoresc împotriva asupririi sociale, 
împotriva acaparării bogățiilor țării de către monopolurile străine, hotăririi 
lor de a apăra și lărgi drepturile democratice, de a se opune fascismului 
și războiului, de a apăra independența și integritatea țării. Erau idealuri 
ce întruneau larga adeziune a muncitorimii din întreaga țară, a tuturor 

oamenilor muncii.

Marea forțâ a tradițiilor, 
întreaga existență a clasei noastre 
muncitoare stă sub semnul nepie
ritor al dăruirii și abnegației sale 
revoluționare, al eroismului și nein- 
fricării in lupta pentru o viață 
mai bună și mai demnă. An după 
an, deceniu după deceniu, pe mă
sura creșterii rândurilor sale, a ma
turizării sale politice, clasa noastră 
muncitoare a înscris in istoria ță
rii nenumărate nume de locifri 
semnificind neimpăcarea cu ne
dreptățile, revolta impotriva gra
velor inechități ale unei lumi 
strâmb alcătuite, consecvența ne
abătută în lupta pentru clădirea 
unei societăți a cărei deviză de 
frontispiciu să fie „nici piine fără 
muncă, nici muncă fără prine !“ 

De la mișcările de la Pociovaliște, 
desfășurate la cumpăna veacurilor 
18 și 19, și pină la marea demon
strație antirăzboinică din 13 iunie 
1916 din Galați, de la manifesta
ția de largă cuprindere din 13 de
cembrie 1913 pină la uriașa ridi
care a muncitorimii țării din oc
tombrie 1920, proletariatul român a 
dat nenumărate dovezi ale forței și 
combativității sale revoluționare.

In continuarea, firească a unei 
asemenea istorii marcate de dirze 
bătălii de clasă se așază luptele 
muncitorești din anii marii crize 
economice, parte integrantă a am
plelor lupte sociale desfășurate de 
oamenii muncii din țara noastră in 
acea perioadă impotriva politicii 
cercurilor guvernante de ieșire din 
criză pe seama intensificării ex
ploatării, scăderii nivelului de trai, 
limitării drepturilor și, libertăților 
cetățenești. Ne propunem să pre
zentăm in rindurile ce urmează 
citeva dintre acțiunile muncitori

mii, ale altor categorii de oameni 
ai muncii care au dat glas cu de
osebită putere împotrivirii maselor 
populare față de ofensiva capita
lului și a monopolurilor străine, 
hotăririi oamenilor muncii de a 
apăra cuceririle democratice, inde
pendența și suveranitatea țării.

Fapte de eroism 
revoluționar, muncitoresc
Vibranta lecție de curaj 

a Lupenilor. Pu’tern>ce frsmin- 
tări sociale, in fruntea cărora s-au 
situat muncitorii, au avut loc in 
tot cursul anului 1929. încă din 
ianuarie au declarat grevă 3 000 de 
mineri de la Anina ; in prima parte 
a anului au avut loc acțiuni mun
citorești la uzinele metalurgice 
„Lemaitre" din București, la fa
brica „Rieger“ din Sibiu, la „In
dustria sirmei" din Cimpia Turzii, 
unde greva a durat aproape o lună 
de zile. Dirze bătălii de clasă au 
purtat apoi cei 12 000 de muncitori 
forestieri de pe Valea Mureșului.

Cea mai dirză, cea mal aspră 
confruntare de clasă a acestei pe
rioade este aceea desfășurată la 
Lupeni in august 1929. Luptele re
voluționare de la Lupeni au vădit 
o dată mai mult dirzenia muncito

e împlinesc 50 de ani de 
la eroicele lupte muncito
rești, revoluționare, din ia

nuarie-februarie 1933, moment 
culminant al valului uriaș al bă
tăliilor de clasă ce au cuprins în
treaga țară în perioada crizei eco
nomice interbelice. Evocăm, în a- 
ceste zile, cu profundă cinstire, cu 
firească mîndrie acele dîrze con
fruntări de clasă, fiindcă ele stau 
mărturie peste vreme bogatelor 
tradiții de luptă revoluționară ale 
clasei noastre muncitoare, puterni
cei sale afirmări în viața social- 
politică a țării în perioada ce a 
urmat făuririi Partidului Comunist 
Român, drept forța socială cea mai 
avansată a societății românești.

Marile acțiuni revoluționare din 
anii crizei economice, întrunirile și 
demonstrațiile care au avut loc în 
Capitală și în numeroase localități 
din țară au fost expresia nemulțu
mirii clasei muncitoare, a celorlalți 
oameni ai muncii față de politica 
cercurilor guvernante de aruncare 
a greutăților crizei economice asu
pra maselor populare, au constituit 
răspunsul ferm, hotărît al proleta
riatului față de intensificarea ex
ploatării, față de concesiile acor
date monopolurilor străine care 
acaparau bogățiile țării, afectînd 
grav înseși drepturile ei suverane, 
în amploarea și intensitatea deose
bită a acestor confruntări sociale, 
în larga lor sferă de cuprindere se 
ilustra cu putere voința celor ce 
munceau de a înlătura orinduielile 
întemeiate pe exploatare și asu
prire.

Aceste lupte au arătat, o dată 
mai mult, uriașele energii revolu
ționare ale clasei noastre muncitoa
re. puterea sa de luptă și de dărui
re, forța organizatorică și capacita
tea de mobilizare. Vor rămine gra
vate în istoria patriei dirzenia și 
neinfricarea muncitorilor de la Lu- 
peni care, în august 1929, au dat 
prima mare bătălie din șirul lupte
lor sociale din anii crizei economi
ce. întiia viguroasă ridicare a mun
citorimii în apărarea drepturilor 
sale la o viață mai bună, jertfele 
proletare de aici aveau să repre
zinte mereu un semnal, o chemare 
la luptă adresată întregii noastre 
clase muncitoare. Și intr-adevăr, 
anii care urmează consemnează a- 
firmarea cu putere a spiritului re
voluționar al clasei muncitoare, noi 

REȘIȚA 1931. Imagine semnificativă din anii marii crize economice interbelice : mii șl mii de oameni 
demonstrînd împotriva asupririi și exploatării capitaliste, a amestecului monopolurilor străine în treburile 
țării, pentru drepturi și libertăți economice și politice - mărturie a continuării și ridicării pe o treaptă 
nouă, superioară a luptelor proletare, a puternicei afirmări a clasei noastre muncitoare, sub conducerea 

partidului comunist, în viața social-politică românească.

rilor. La 5 august 1929. cei 5 000 
de muncitori de la minele „Ileana", 
„Victoria", „Aurelia", „Carolina" și 
„Ștefan", romani, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, într-o 
impresionantă unitate, și-au cerut 
cu fermitate drepturile, s-au ridi
cat impotriva exploatării nemiloa

se. în față atitudinii dirze a mun
citorilor, autoritățile au trebuit să 
accepte începerea tratativelor cu 
aleșii muncitorilor ; centrala elec
trică a fost însă înconjurată de tru
pe care au tras in muncitori ; au 
căzut zeci de mineri, uciși și ră
niți. Ziarul „Omul liber" scria : 
„La Lupeni a curs singe nevinovat, 
singe de om ce se trudește în 
adincul nemilos al pământului să-și 
ciștige o pline".

La chemarea partidului comunist 
s-a ridicat puternic glasul de pro
test al muncitorimii din toate col
țurile țării, al intelectualilor pro
gresiști, a numeroase personalități 
ale vieții politice românești.

Valul luptelor de clasă — 
pe întreg cuprinsul țării. In 
perioada care a urmat s-au ridicat 
la luptă metalurgiștii din București,

și noi detașamente muncitorești : 
petroliștii, ceferiștii, metalurgiștii, 
textiliștii, forestierii, docherii din 
numeroase zone ale țării etc. ridi- 
cîndu-se la luptă în demonstrații, 
greve, în mitinguri, în alte forme 
de împotrivire față de nedreptățile 
orînduirii burgheze. împotriva ex
ploatării, a fiscalității'și abuzurilor 
se ridică țăranii, ajungîndu-se, în 
multe județe, la ciocniri cu forțele 
represive. Au loc acțiuni și fră- 
mintări în rîndul învățătorilor, 
funcționarilor publici, studenților, 
șomerilor, invalizilor, văduvelor, 
pensionarilor ; un lari spectru so
cial ce conturează tabloul unor 
adînci tensiuni sociale, al ce
lei mai ample confruntări de clasă 
pe care țara o cunoscuse după me
morabilele acțiuni muncitorești din 
anul 1920.

omentul culminant al aces
tor bătălii l-au reprezentat 
luptele muncitorești, revolu

ționare din ianuarie-februarie 1933. 
Atunci, la chemarea partidului 
comunist, s-a ridicat uriaș va
lul luptelor revoluționare. Din Va
lea Jiului la București, din Valea 
Prahovei la Oradea, de la Iași la 
Cluj, de la Tulcea la Buhuși și la 
Timișoara, largi și diverse detașa
mente muncitorești — petroliștii, 
ceferiștii, metalurgiștii, textiliștii, 
alte categorii de muncitori — au 
desfășurat puternice acțiuni de cla
să, ce. vor rămine mereu în istorie 
ca mărturii ale eroismului proletar, 
ca lecții ale forței solidarității mun
citorești. O amploare deosebită au 
avut luptele petroliștilor din Valea 
Prahovei ; ele au îmbrăcat, în ia
nuarie-februarie 1933, un larg ca
racter de masă, prin participarea a 
mii și mii de oameni, care au ocu
pat, pentru o perioadă scurtă, ora
șul Ploiești și au impus eliberarea 
muncitorilor arestați. Puterea uni
tății muncitorești s-a relevat cu 
deosebită tărie în cursul luptelor 
ceferiștilor din numeroase centre 
ale țării — de la Iași, Pașcani, Cluj, 
Galați, Oradea, Brașov, de la Ate
lierele „Grivița" din Capitală. Uniți 
ca un singur om, puternic spriji
niți de muncitorimea Capitalei și 
din alte centre ale țării, muncitorii 
„Grivitei"au reușit să obțină recu
noașterea revendicărilor de la 2 fe
bruarie 1933. stind apoi neînfrjcați 
in fața mitralierelor îndreptate

Arad, Reșița șl Brașov, muncitorii 
din întreprinderile industriei ușoare 
de la Buhuși, Cluj și București, ce
feriștii Capitalei (care au organi
zat impunătoare adunări in zilele 
de 7 și 13 aprilie 1930 în grădina 
„Locomotiva"), cei din Cluj, Ora
dea și Iași.

O puternică demonstrație s-a des
fășurat Ia 29 ianuarie 1931. în acea 
zi, mii de muncitori au manifes
tat pe străzile Capitalei, purtînd 
placarde pe care erau înscrise ce
rințele arzătoare ale muncitori
mii. Integrați in coloane, mun
citori comuniști și uteciști au 
răspindit manifeste, au îndemnat 
la acțiune hotârită, la ripostă fer
mă față de măsurile guvernului. 
Agenții siguranței raportau : „mun
citorii erau foarte agitați și nu se 
putea pătrunde in rindurile lor". 
După ce, la sediul sindicatului 
C.F.R., a fost aleasă o delegație 
care să poarte tratative cu guver
nul, muncitorii au demonstrat din 
nou pe străzile Capitalei. Prefec
tura poliției bucureștene a trimis 
împotriva lor sute de jandarmi și 
polițiști, care aveau să facă uz 
de arme. Au căzut doi mun
citori, alții au fost răniți, nu

amenințător spre piepturile lor la 
15—16 februarie 1933. Paginile de 
minunată solidaritate muncitoreas
că din acele zile arată că lozincile 
sub care se ridicase la luptă munci
torimea Capitalei corespundeau ce
rințelor și voinței generale ale cla
sei noastre muncitoare. Vibranta 
solidaritate proletară, ce a îmbră
cat forme atît de impresionante, 
arăta, deopotrivă, că ideile, che
mările partidului pătrunseseră 
adine în conștiința muncitorimii.

în același timp, aceste lupte au 
dat expresie atitudinii hotărâte an
tifasciste și antirăzboinice a cla
sei noastre muncitoare. Desfășurate 
la scurtă vreme după instalarea 
hitlerismului la putere în Germa
nia, ele se înscriu între cele din
ții mari acțiuni ale proletariatului 
mondial contra fascismului.

Iată de ce luptele muncitorești, 
revoluționare din ianuarie-februa
rie 1933 au reprezentat o mare 
victorie politică a partidului comu
nist, care in acele grele împreju
rări a demonstrat o dată mai mult, 
cu forța de nezdruncinat a faptei 
și jertfei, că este ființă din ființa 
poporului, că este purtătorul și 
conducătorul luptei pentru înfăp
tuirea celor mai sacre aspirații 
populare, că n-are țel mai inalt 
decit slujirea devotată a interese
lor fundamentale ale națiunii. O 
dată mai mult, partidul comunist 
și-a dovedit capacitatea de a orga
niza și conduce la luptă clasa mun
citoare, masele populare, de a uni 
intr-un singur șuvoi forțele în ac
țiunea revoluționară. Partidul a 
trecut în acele eroice zile de luptă 
un memorabil examen al istoriei. 
Poporul a înțeles că adevăratul său 
conducător, exponentul fidel al nă
dejdilor lui este partidul comunist. 
Tocmai aceasta a făcut ca în focul 
luptelor din acei ani eroici și in 
perioada care a urmat, partidul 
să-și consolideze necontenit le
găturile cu masele, să-și lărgească 
rindurile prin intrarea în partid a 
numeroși oameni ai muncii care au 
înțeles că locul lor în lupta pentru 
o lume nouă era alături de comu
niști.

niversarea unei jumătăți 
de veac de la eroicele lupte 
de la începutul anului 1933

dobindește o semnificație deose
bită pentru conștiința întregii 

meroși alții au fost arestați. în în
treaga țară s-au declanșat mari ac
țiuni de solidaritate, adunări de 
protest : la Galați, Brăila, Pașcani, 
Timișoara, Tîrgu Mureș, Simeria, 
Sibiu, Dej. Cluj.

Ample bătălii de clasă au purtat 
în anul 1932 șomerii din Iași și 
Constanța, din Oradea și Gheor- 
ghetii, lucrătorii atelierelor C.F.R. 
Nicolina-Iași și Pașcani, ceferiștii 
„Griviței", metalurgiștii de Ia „Ma
laxa", de la Reșița, Vlăhița, Timi
șoara, constructorii de avioane de 
la Brașov, petroliștii, docherii, mi
nerii, lucrătorii de la „Mociornița". 
„Talpa", „Schul", „Mihăilescu" etc., 
muncitorii pielari din Cluj, texti
liștii de la „Industria lînii" din Ti
mișoara, postăvarii de la Buhuși.

Referindu-se la luptele de cla
să din primii ani ai crizei econo
mice. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta :

„în desfășurarea luptelor din 
această perioadă au apărut for
me noi de organizare și mobili
zare a maselor. O importanță 
deosebită a avut crearea comi
tetelor de acțiune, a comitetelor 
de grevă, de întreprindere, al
cătuite din comuniști, sociai-de- 
mocrați și muncitori fără de 
partid, pe baza cărora se creează 
in numeroase întreprinderi și 
localități frontul unic muncito
resc de jos, se realizează unita
tea de acțiune a muncitorilor, 
în acțiunile organizate in 
această perioadă apar forme 
noi, mai evoluate de luptă : de
monstrații de stradă pentru so
lidarizarea cu greviștii, organi
zarea gărzilor de autoapărare, 
ocuparea Întreprinderilor de că
tre greviști". 

țări, cu atît mai mult cu ctt 
ea are loc in imediata vecinătate 
a unei alte scumpe sărbătoriri, îm
plinirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intrat, așa cum se știe, 
în rindurile Uniunii Tineretului 
Comunist, ale partidului în acel an 
eroic, 1933. Purtînd în suflet du
rerile țăranilor din mijlocul cărora 
se ridicase, revolta și năzuințele 
muncitorimii în rindurile căreia se 
angajase cu fierbinte elan și dărui
re, tînărul de abia 15 ani a înțeles 
că nedreptele rînduieli ale vremii, 
aceleași la orașe ca și la sate, pu
teau fi înlăturate numai prin or
ganizare și luptă, prin acțiune re
voluționară ; că partidul speranței 
și al luptei pentru o viață demnă 
și liberă a poporului este unul sin
gur — partidul comunist în ale că
rui rînduri s-a înrolat cu devota
ment, căruia i-a dedicat toată 
marea sa putere de muncă, exem
plarul spirit de dăruire, judecata 
matură și capacitatea organizatori
că — minunate însușiri care aveau 
să-l facă remarcat in scurt timp in 
mișcarea muncitorească, revoluțio
nară, să-i aducă prețuirea caldă a 
tovarășilor săi, să stîrnească îngri
jorarea organelor represive care 
vedeau în participarea sa energică 
și lucidă la acțiunile inițiate de 
partid un real pericol pentru orin
duielile nedrepte, burgheze. Toate 
acestea le vor determina să nu ezite 
în a întreprinde cele mai drastice 
măsuri față de tînărul revoluționar 
pe care-1 considerau un bun agita
tor și propagandist comunist.

Anul 1933 marchează, așadar, În
ceputul unui exemplar drum de 
militant comunist, urmat cu neabă
tută consecvență vreme de 50’ de 
ani. Un drum al luptei cu marile 
greutăți ale ilegalității, un drum al 
înfruntării bărbătești cu aparatul 
represiv, un drum marcat de ne
numărate acțiuni revoluționare în
scrise la loc de seamă în istoria 
mișcării noastre comuniste. Un 
drum care stă mărturie capacității 
partidului de a forma și căli în rin
durile sale, in lupta revoluționară, 
caractere puternice, oțelite. mili
tant! exemplari, identificați total 
cu vrerile și nădejdile oamenilor 
muncii, în măsură să poarte spre 
izbindă idealurile comuniste.

Fierbinte îndemn comunist
încă din prima clipă a intrării sale in arena vieții politice, Partidul 

Comunist Român s-a impus ca apărător ferm ți consecvent al intere
selor fundamentale ale poporului, identificindu-se intru totul cu aspira
țiile și năzuințele acestuia. In condițiile deosebit de grele ale clandes
tinității, partidul s-a aflat mereu în fruntea luptei, a fost farul călăuzitor 
al luptei maselor populare impotriva exploatării și împilării, organiza
torul energic al acțiunii lor revoluționare.

Prezentăm mai jos extrase din rezoluții, manifeste ți alte documente 
ale partidului elaborate in anii marii crizei economice din perioada 
1929-1933.

UN MARE VAL REVOLUȚIONAR
....toate mișcările muncitorești din ultimele 6—7 luni arată o ridicare 

destul de mare a conștiinței revoluționare de clasă a proletariatului 
din țara noastră. Sintem la începutul ridicării valului revoluționar in 
România. Despre asta ne vorbesc evenimentele din Lupeni. Partidul 
Comunist Român cheamă întreaga muncitorime și țărănime la lupta 
cea mai curajoasă contra regimului. Tovarăși muncitori și muncitoare! 
întăriți organizațiile voastre revoluționare de clasă! Formați comitete 
de luptă în toate fabricile și întreprinderile!"
(Dintr-un manifest editat de C.C. al P.C.R. și C.C. al V.T.C. in 1929)

SOLIDARITATE CU DETAȘAMENTELE 
CLASEI MUNCITOARE AFLATE IN LUPTA

„Burghezia din România a săvîrșit un nou atac contra clasei mun
citoare. de data aceasta îndreptat contra muncitorilor ceferiști din 
București... Răspunsul tuturor celor trudiți și subjugați trebuie să fie 
numai unul singur : întărirea luptei contra teroarei singeroase. Organi
zarea de întruniri, demonstrații de stradă, greve demonstrative, de 
protest și solidaritate. întărirea tuturor organizațiilor revoluționare (...) 
Formați comitete de acțiune, pe fabrici, sate și cartiere!"

(Dintr-un manifest al P.C.R. editat In 1931)

SEMNALUL LUPTEI ÎNTREGII MUNCITORIMI
„Acțiunea de pregătire a luptei fraților noștri de la C.F.R. trebuie 

să fie susținută de toți muncitorii. Secțiunile de partid trebuie imediat 
să purceadă prin organizațiile de masă la formarea de sindicate pe 
fabrică, singura bază sigură de organizare a luptei serioase atît pe 
teren economic, cit și politic. Trebuie să facem astfel ca toți muncitorii 
din toate industriile să priceapă necesitatea ajutorării acestei lupte, 
lupta ceferiștilor este lupta lor.

Tovarăși, lupta lucrătorilor ceferiști, petroliști șl mineri este semnalul 
luptei întregii muncitorimi de la orașe și sote".

(Din „Scinteia" nr. I din 15 august 1931)

ȚARANII, IN UNIRE CU MUNCITORII$
„Țăranii iși pot apăra cu succes Interesele lor numai in unire cu 

clasa muncitoare și sub conducerea ei. In unire cu muncitorii — pen
tru că muncitorii luptă pe viață și pe moarte cu capitaliștii, cu moșierii 
și cu guvernul lor. Sub conducerea clasei muncitoare - pentru că 
clasa muncitoare este mai organizată, mai unită, are ca conducător 
partidul comunist.

Fără unirea cu proletariatul și fără conducerea proletariatului și a 
Partidului Comunist, țăranii nu pot in realitate învinge pe capitaliști 
și moșieri".

(Dlntr-o chemare a P.C.R., editată in 1932)

PENTRU FRONTUL UNIC AL MUNCITORILOR
„Partidul Comunist Român a luptat totdeauna pentru frontul unic al 

muncitorilor. El nu numai că a chemat muncitorimea la front unic și 
s-a declarat gata să se botă cot la cot alături de orice organizație 
care vrea să apere în realitate interesele maselor muncitoare, ci și in 
practică, în activitatea sa, Partidul Comunist a creat acest front unic... 
în condițiile creșterii pericolului fascist pe plan internațional și ale in
tensificării ofensivei patronale în România, P.C.R. face încă o încer
care de a crea frontul unic al proletariatului... se adresează tuturor (...) 
cu propunerea de a crea fără intîrziere un front unic de luptă".

(Din propunerile C.C. al P.C.R. din 1933 pentru realizarea frontului 
unic muncitoresc)

Pagină realizată de Ioan ERHAN și Silviu ACHIM 
________________________ ______ ______________________7

dealurile pentru care au 
luptat, sub conducerea 
partidului comunist, oame

nii muncii în acei ani de pu
ternic avînt revoluționar au trium
fat. Pe pămîntul românesc se 
înalță de aproape patru decenii 
orinduirea nouă, orinduirea celor 
mulți, a celor ce muncesc. De ac
tivitatea, de lupta și munca eroică 
a clasei muncitoare, de uriașa sa 
putere de mobilizare și acțiune se 
leagă toate marile înfăptuiri ale 
acestei epoci : ritmurile accelerate 
ale dezvoltării, sporirea neconte
nită a avuției naționale, chipul tî- 
năr al țării, viața nouă a oameni
lor săi. în noul timp al patriei, 
odată cu prefacerile radicale din 
viața politică și economică a țării, 
s-a transformat adine însăși clasa 
noastră muncitoare. Urmare direc
tă și firească a politicii de indus
trializare promovată cu consecven
ță de partid, rindurile clasei mun
citoare au crescut mereu, ea deve
nind acum și numericește clasa cea 
mai puternică a societății noastre. 
Mutații calitative adînci s-au petre
cut în structura, în nivelul politic, 
de cultură și de pregătire tehnică 
ale clasei noastre muncitoare. în
vestită cu înalta misiune de forță 
conducătoare a societății noastre, 
clasa muncitoare își îndeplinește cu 
strălucire acest rol, gospodărind cu 
înaltă responsabilitate și eficiență 
avuția națională, sporind-o necon
tenit. în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului 
s-a creat un cadru nou, larg demo
cratic, propice afirmării depline a 
vastelor puteri creatoare ale clasei 
muncitoare, a atașamentului neclin
tit față de Idealul socialist, a înal
tei sale răspunderi față de desti
nele patriei.

încrederii acordate, clasa noastră 
muncitoare i-a răspuns și-i răspun
de cu vibrante fapte de eroism, de 
muncă harnică și tenace, cu impli
carea mereu mai profundă în ope
ra de făurire a noii orînduiri, cu 
exemplară atitudine față de mun
că, față de avuția națională. Iar 
prin toate acestea dobîndesc o 
nouă strălucire bogatele sale tra
diții revoluționare, în rîndul cărora 
marile acțiuni muncitorești de a- 
cum cinci decenii se înscriu ca o 
luminoasă și eroică pagină.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere pentru mesajul călduros 
de felicitare al Excelenței Voastre pe care mi l-ați trimis cu ocazia celei 
de-a 35-a aniversări a Zilei independenței Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima, la rîndul meu, aceleași senti
mente cordiale și a vă adresa cele mai bune urări de sănătate și succes 
pentru Excelența Voastră, de progres continuu și prosperitate poporu
lui român.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Cronica zilei
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe R. S. Ramanayake, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice So

încheierea vizitei în țara noastră a delegației Mișcării 
Sindicale Revoluționare din R. S. Cehoslovacă

Miercuri s-a încheiat vizita în țara 
noastră a delegației Mișcării Sindi
cale Revoluționare din Cehoslovacia 
(R.O.H.), condusă de tovarășul Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, preșe
dintele Consiliului Central al R.O.H.

Vizita in România a delegației 
sindicatelor din Cehoslovacia a pri
lejuit realizarea unui util schimb de 
informații și experiență cu privire 
la contribuția pe care sindicatdle o 
aduc la aplicarea în viață a hotărî- 
.rilor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și, res
pectiv, ale celui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehosv?yacia, la înfăptuirea sarcini
le. edificării societății socialiste in

Economia românească pe calea dezvoltării
intensive, moderne, eficiente

(Urmare din pag. I) 
sivi ai dezvoltării economiei națio
nale, un rol deosebit a avut activi
tatea remarcabilă desfășurată în 
domeniul cercetării științifice, teh
nologiei și introducerii progresului 
tehnic. Așa cum se subliniază în 
comunicat, aceasta a contribuit 
substanțial la creșterea și moderni
zarea în continuare a producției in
dustriale și agricole, la lărgirea ba
zei energetice și de materii prime 
și valorificarea mai bună a resurse
lor materiale, la ridicarea calității șl 
diversificarea produselor, la diminua
rea importurilor și creșterea exportu
rilor, la reducerea costurilor de pro
ducție. sporirea productivității mun
cii și realizarea de beneficii. Practic, 
cercetarea științifică proprie a asigu
rat 98 la sută din produsele noi puse 
în fabricație, ceea ce demonstrează 
încă o dată capacitatea oamenilor de 
știință, a inginerilor și tehnicienilor 
de a soluționa cele mai complexe 
probleme și de a asigura dezvoltarea 
într-o măsură mult mai mare, cu 
forțe proprii, a economiei noastre 
naționale.

Este de relevat, totodată, că în con
cordanță cu politica consecventă a 
partidului și statului nostru de extin
dere a relațiilor economice externe, 
în anul trecut s-a acordat o atenție 
deosebită acțiunilor de promovare 
continuă a exporturilor, a cooperării 
In producție și tehnico-științifice cu 
alte state ; concomitent, s-a acționat 
pentru limitarea la strictul necesar 
a importurilor și folosirea rațională 
a fondurilor valutare. Toate acestea 
au permis realizarea unei balanțe 
comerciale excedentare și reducerea 
datoriei externe.

Ce a însemnat cel de-al doilea an 
al cincinalului pentru oamenii mun
cii, pentru ridicarea bunăstării popu
lației 1 Cîteva date sint concluden
te : 1982, veniturile personalului
mu, „îtor din retribuirea muncii au 
fost cu 19,1 miliarde lei mai mari 
decît în anul precedent, iar venitu
rile bănești ale țărănimii obținute 
din munca în cooperativele agricole 
de producție și din vînzarea către 
unitățile socialiste, a produselor 
agricole — cu 1,4 miliarde lei ; fon
durile alocate de la bugetul de stat 
pentru finanțarea acțiunilor social- 
culturale au însumat 82,5 miliarde 
lei, cu 8,2 miliarde lei mai mari de- 
cit în anul anterior ; volumul vîn- 
zârilor de mărfuri prin unitățile co
merțului socialist a fost de 251 mi
liarde lei ; au continuat să se îmbu
nătățească condițiile de locuit ale 
populației, fiind date în folosință a- 
proape 162 000 noi locuințe ; a sporit 
dotarea tehnico-edilitară a localități
lor ; s-a dezvoltat baza materială a 
învățămintului și au sporit eforturile 
materiale și financiare ale statului 
pentru ocrotirea sănătății populației 
și asistența socială.

Ne-am referit doar la cîteva re
zultate ale muncii întregului nostru 
popor in cel de-al doilea an al cin
cinalului. Sînt rezultate care în an
samblul lor au asigurat, așa cum s-a 
apreciat în ședința Comitetului Po- 
’Jtic Executiv al C.C. al P.C.R., o 
creștere importantă a economiei na
ționale, existînd toate condițiile ca 
în 1983 și în perioada următoare să 
se asigure un ritm mai intens de 
dezvoltare economico-socială a tării 
și, pe această bază, înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII- 
16a al partidului pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

In mod firesc, acest moment de 
bilanț obligă la o profundă reflec
ție asupra sarcinilor deosebit de mo
bilizatoare stabilite de conducerea 
partidului pentru actuala etapă de 
dezvoltare a economiei, îndeamnă la 
o și mai susținută și puternică mo

cialiste Sri Lanka in Republica So
cialistă România, in legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

(Agerpres)

cele două țări. De asemenea, a fost 
evidențiat rolul sindicatelor in ampla 
mișcare ce se desfășoară in întreaga 
lume pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru apărarea și întărirea 
păcii, pentru dezvoltarea colaborării 
și ințelegerii între popoare.

în cadrul convorbirilor și vizitelor 
în întreprinderi a fost exprimată 
convingerea că vizita în România a 
delegației R.O.H. reprezintă o nouă 
contribuție la întărirea și dezvoltarea 
în continuare a bunelor relații de 
prietenie și colaborare existente în
tre Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și Mișcarea Sindicală 
Revoluționară din Cehoslovacia, spre 
binele oamenilor muncii și popoare
lor din cele două țări, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

bilizare a tuturor oamenilor muncii 
pentru lichidarea deficiențelor și 
neajunsurilor care s-au manifestat 
anul trecut în diferite sectoare de 
activitate, pentru înfăptuirea neabă
tută a planului pe acest al treilea 
an al cincinalului. Partidul ne cere 
să privim activitatea din anul tre
cut preocupați de învățămintele pe 
care putem și trebuie să le des
prindem pentru ca sarcinile canti
tative și calitative ale anului 1983 
să fie realizate necondiționat, punct 
cu punct.

Cit privește sarcinile acestui an șl 
ale întregului cincinal care stau în 
fața comuniștilor, în fața tuturor 
oamenilor muncii, ele au fost sub
liniate cu toată claritatea, intr-un 
spirit de înaltă exigență, de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Na
țională a partidului, au fost eviden
țiate încă o dată la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. In esență, ele vizea
ză îndeplinirea riguroasă a preve
derilor programelor speciale adopta
te de Conferința Națională privind 
lărgirea bazei energetice și de ma
terii prime, creșterea mai rapidă a 
producției de cărbune, țiței și gaze, 
reducerea mai substanțială a con
sumurilor materiale și energetice, 
intensificarea acțiunii de recupera
re și valorificare a materialelor re- 
folosibile. utilizarea deplină, eu înalt 
randament, a capacităților de pro
ducție, ridicarea continuă a nivelu
lui tehnico-calitativ și creșterea com
petitivității produselor românești, 
perfecționarea profesională a între
gului personal muncitor, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii.’ reducerea suplimentară a 
costurilor de producție, asigurarea 
unei eficiente ridicate în toate în
treprinderile și ramurile industriale. 
Totodată, în centrul activității mi
nisterelor. centralelor industriale, în
treprinderilor producătoare și de co
merț exterior trebuie să stea reali
zarea cu prioritate a producției des
tinate exportului, reducerea impor
turilor prin soluționarea unor pro
bleme cu forțe proprii, spre a . se 
asigura echilibrul planificat al ba
lanței comerciale și de plăti ex
terne.

în agricultură, realizarea de pro
ducții și. randamente sporite, cores
punzătoare cerințelor economiei na
ționale, impune aplicarea cu fer
mitate a măsurilor privind foloșjrea 
rațională a întregului fond funciar 
și a bazei tehnico-materiale, efec
tuarea la timp și de bună calitate 
a tuturor lucrărilor agricole. Cit pri
vește activitatea de construcții-mon- 
taj, accentul trebuie pus pe realiza
rea și punerea în funcțiune la ter
men și chiar în avans a tuturor ca
pacităților noi de producție, a ce
lorlalte obiective de investiții, asi- 
gurindu-se pretutindeni, pe toate 
șantierele, o înaltă eficiență eco
nomică.

Oamenii muncii s-au convins în 
anii socialismului că sporirea avu
ției naționale, ridicarea bunăstării în
tregului popor au la bază munca lor 
mereu mai spornică, mai eficientă, 
de înaltă calitate. Iată de ce. ac- 
ționînd în spiritul înaltelor exigen
te formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, colectivelor de oameni ai 
muncii le revine marea îndatorire de 
a acționa cu spirit revoluționar și 
abnegație patriotică pentru înfăp
tuirea zi de zi a prevederilor pla
nului pe acest an la toți indicato
rii. pentru a asigura o calitate nouă, 
superioară în toate domeniile de ac
tivitate. Aceasta este cerjnța și con
diția hotărîtoare a dezvoltării și mai 
rapide a economiei naționale, a ri
dicării continue a nivelului de trai 
al întregului popor.

Sînt. neîndoielnic, impresionante 
mutațiile ce au avut loc în conștiin
ța noilor generații de studenți, pro
cesul dezvoltării armonioase a 
personalității lor. Prin aplicarea con
cepției secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind integrarea învățămintului 
superior cu cercetarea și producția, 
fiecare student se înfățișează astăzi 
drept coautor al propriei deveniri, 
factor conștient de îndatoririle ce-i 
revin, participant activ, în chiar pro
cesul pregătirii sale, la făurirea va
lorilor materiale și spirituale. în a- 
cest climat educativ, dominat de sen
timentul răspunderii, al angajării și 
participării plenare, asociațiile stu
denților comuniști, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
acționează ca factori de perfecțio
nare a întregii vieți universitare, si- 
tuîndu-și. totodată, propria lor ac
tivitate sub rigbrile autoperfecționă- 
rii continue.

Inima comunistă a Almei 
Mater OrSanizatia de partid din- 
tr-un institut sau facultate îi cu
prinde pe cei mai buni profesori și 
studenți, desfășoară acțiuni de ră
sunet și influență, cultivă un stil 
înnoitor, proaspăt și un climat să
nătos de muncă ; prin capacitatea de 
mobilizare a energiilor și canalizarea 
acestora spre realizarea telurilor 
propuse, ea se înfățișează ca fac
torul hotăritor în desfășurarea în
tregii activități universitare. Din a- 
ceastă amplă perspectivă, cum con
duce organizația de partid asocia
țiile studenților comuniști ? Ce răs
punderi concrete îi revin și cum și 
le onorează 7

„în nici un caz pe calea unei 
tutele mărunte, așa cum se obiș
nuia cu ani în urmă — ne răspun
de prof. univ. dr. ing. Ienciu MOISE, 
secretar al comitetului de partid din 
Institutul politehnic bucureștean. 
Perspectiva umană, superior forma
tivă. pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a deschis-o și a stator
nicit-o în întreaga viață social- 
politică se răsfrînge benefic și a- 
supra îndrumării nemijlocite a aso
ciațiilor studenților comuniști, ca or
ganizații revoluționare ale tineretu
lui. care pot și trebuie să aibă 
personalitatea lor. Cea dintîi răspun
dere a comuniștilor este deci să 
cultive sistematic capacitatea fiecă
rei asociații, cit și a fiecărui stu
dent in parte, dc a se angaja ple
nar, de a-și asuma deschis și lucid 
răspunderi hotărîtoare, de a ma
nifesta neîntrerupt aptitudinea auto- 
perfecționării. Fără asemenea însu
șiri, o seamă de realizări ale stu
denților institutului nostru, obținu
te în regim de contract economic, ar 
fi apărut mult mai greu și cu cheltu
ieli mult mai mari. în activitatea 
asociațiilor a existat o perioadă în 
care preocupările și deci contribu
ția lor erau legate cu precădere de 
organizarea timpului liber. Soluțio
narea celorlalte probleme era lăsa
tă in seama organizației de partid. 
Acest stil de muncă nu era firesc, 
întrucît. cum bine știm astăzi, or
ganizațiile revoluționare ale studen
ților se cer implicate în soluționarea 
problemelor majore, hotărîtoare ale 
întregului proces de învățămint. E 
adevărat, perioada a fost depășită, 
dar unele tendințe, unele preocupări 
minore, administrative mai dăinuie 
încă, după cum, de asemenea, mal 
dăinuie reminiscențe ale atitudinii de 
îngăduință față de lipsuri, față dc 
mediocritatea încă frecventă printre 
studenți, sau față de atitudinea pa-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Sport Echo — Berlin : „RĂSPUNS RAPID"

BERLIN 9 (Agerpres). — Sub titlul 
„Răspuns rapid", ziarul „Sport Echo" 
din Berlin publică un comentariu pe 
marginea recehtului record mon
dial de sală la săritura in lungime 
femei stabilit la București de român
ca Anișoara Cușmir.

„Săptămîna trecută, tînăra atletă 
din R. D. Germană, Heike Daute. 
după ce ridicase recordul la 6,38 m, 
a declarat unui reporter: Nu știu 
cît va rezista acest record, cred că 
puțin, pentru că există in România 
o săritoare cu mari posibilități, Ani
șoara Cușmir, despre care știu că a 
sărit 6,76 m și probabil are resurse 
pentru mai mult.

Ecoul la declarația lui Heike 
Daute nu s-a lăsat mult timp aștep
tat Anișoara Cușmir, care fusese a

în cîteva rînduri
• Duminică se vor desfășura jocu

rile ultimei etape a turului campio
natului feminin de handbal. în Ca
pitală. cu începere de la ora 11, sala 
sporturilor de la Floreasca va găzdui 
jocul Confecția — A.E.M. Timișoara. 
La Iași, echipa locală Terom va in- 
tîlni pe liderul clasamentului — Ști
ința Bacău.

★
Federația internațională de hand

bal a desemnat arbitrii care vor ofi
cia la întîlnirile campionatului mon

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Viata școlii
11.30 Ansamblul folcloric „Doina Mol

dovei" din Iași
12,00 Pași de viată lungă
12.30 Caleidoscop muzical
12,45 Actualitatea economică
16.U0 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat 

sivă, unilaterală, care se mulțumeș
te să sublinieze „semnificația teore- 
,tică“ a unor probleme, fără să se 
angajeze în soluționarea lor. în toa
te aceste cazuri, răspunderea orga
nizației de partid se manifestă, fi
rește. nu prin decizii administrati
ve. ci prin activizarea studenților, 
prin stimularea puterii lor de ana
liză aprofundată și de fundamen
tare a propriilor hotărîri pe aseme
nea analize'* *.

• Ultimul cartuș: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cinci pentru infern : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Comoara : AURORA (35 04 66) —• 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Concurs : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 13 17) — 15; 17,13; 19,30.
• Bunul meu vecin Sam : POPULAR
— 11; MUNCA (21 50 97) — 16; 19.
• Maria Mirabela: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30.
• Quo vadis, homo sapiens ? : STU
DIO (39 53 15) - 10; 12,30; 15; 17; 19. 
VIITORUL — 19,30.
• Degețica — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,
Prea tineri pentru riduri — 17,45;
19,30: DOINA (16 35 36).
• Vrăjitorul din Oz — 15,30; Soarta
Aurei și Argentinei — 17,30; 19,30 :
FLACĂRA (20 33 40).
• Agonia : SALA MARE A PALA
TULUI — 16,45; 20, SCALA (11 03 72)
— 9.15; 12,15; 16,15; 19,15.

tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
vor oscila între zero,și 10 grade. Ceață 
slabă dimineața și seara. în București : 
Vremea va fi caldă la început, apoi se 
va răci ușor. Cerul va fi schimbător. 
Precipitații slabe, mai ales sub formă 
de ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 3 
și zero grade, iar cele maxime între 
5 și 7 grade. Ceață slabă dimineața și 
seara. (Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu),

„Consider organizația de partid 
ca fiind tea dintîi chemată să 
consacre, prin rezultate cît mai 
bune, adevărul că activizarea stu
denților, stimularea puterii lor de 
gîndire, de creație, a atașamentului 
fată de valorile naționale — ca for
me superioare ale educației comu
niste — comportă rigorile și dimen
siunile unei organizări științifice —■ 
este de părere conf. univ. dr. Gheor- 
ghe POSTELNICU, secretarul co
mitetului de partid de la Universi

Asociațiile studenților• «

- angajate activ, 
în perfecționarea vieții

comuniști
plenar 
universitare

tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Na- 
poca. A face educație comunistă, 
revoluționară studenților înseamnă 

.a contribui implicit, prin toate mij
loacele. la ridicarea nivelului lor ge
neral de cunoaștere, de cultură. Nu 
poți vorbi de conștiință în general, 
și cu atît mai puțin despre o con
știință revoluționară, in afara idei
lor, teoriilor, concepțiilor, sentimen
telor, stărilor de spirit ale societății 
românești. Iată de ce organizațiile 
de partid din universitatea noastră, 
prin stilul de muncă adoptat, au 
căutat să îmbine în diverse forme 
asemenea elemente de ordin ideolo
gic, astfel îneît acestea să se regă
sească în rezultatele profesionale și 
științifice ale studenților și, în cele 
din urmă, in atitudinea lor față de 
muncă. Aș evoca, spre exemplifica
re, experiența organizației de partid 
de la Facultatea de geologie. Aici 
s-au organizat numeroase expuneri, 
seri de întrebări și răspunsuri avînd 
ca generic următoarea întrebare : 
-Ce înseamnă realizarea unei depli
ne independențe energetice a țării 
în următorii ani 7» S-au schimbat 
multe opinii, au fost aduse nume
roase argumente tehnice și econo
mice. Rezultatul : numeroși studenți 
și-au ales teme de cercetare, fie în 
cadrul cercurilor științifice, fie pen
tru lucrarea de diplomă, prin care 
să aducă o contribuție însemnată la 
prospectarea unor întinse zone geo
grafice ale țării. Am stat de vorbă cu 
unii din acești studenți. intrebîndu-i 
ce înțeleg ei prin conștiință revo
luționară ? Mi-au răspuns fără ezi
tare : -A ne pregăti temeinic, spre/ 
a, contribui din plin la atingerea 
acestui obiectiv pus de partid în fața 
întregului popor". Aceeași întrebare 
am pus-o unor studenți de Ia istorie, 
filozofie și filologie. In unanimitate 
mi-au răspuns că ei nu concep o 
conștiință revoluționară în afara 
unui larg orizont de cultură. Este

doua Ia Europenele de la Atena și 
pentru citeva minute recordmană 
mondială cu 7,15 m în aer liber, 
inainte de a fi întrecută de Vali Io- 
nescu, a reușit; în sala „23 August" 
din București, o excelentă săritură 
de 6,92 m“. \

Tn concluzia articolului se arată că 
anul acesta atleții sint stimulați și de 
perspectiva campionatelor mondiale 
de la Helsinki, întrecere care de pe 
acum creează o, emulație deosebită, 
astfel că este de așteptat să aȘistănî*  
la o adevărată „ploaie" de recorduri 
în sezonul actual.

Același ziar publică date biografice 
ale Anișoarei Cușmir, precum și o 
cronologie a celor mai bune perfor
manțe mondiale la săritura în lun
gime pe teren acoperit.

dial (grupa Bl — masculin, progra
mate intre 25 februarie și 6 martie 
în mai multe orașe olandeze. Pe lista 
arbitrilor figurează și oficialii români 
Marin Marin și Ștefan Șerban.

• Aseară, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, s-a disputat. me
ciul internațional de hochei pe 
gheată dintre Selecționata divizio
nară a României și echipa sovietică 
Torpedo Usti . Kamenogorsk. Victo
ria a revenit sportivilor români cu 
scorul de 6—4 (3—1, 1—1, 2—2).

16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Din cîntecele minerilor
20.50 Occident '83. Drepturile omului In

tr-o orindulre a inechității sociale.
21,05 Serial științific : Corpul uman
21.30 Meridianele ctntecului
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil
22.00 Telejurnal 

tocmal motivul pentru care organi
zațiile de partid din aceste facultăți 
depun o intensă activitate de infor
mare a studenților asupra mișcării 
de idei din lumea contemporană de 
pe pozițiile combativității comunis
te, luînd atitudine critică față de 
orice curent de gîndire neștiintific, 
care contravine cerințelor progresu
lui și păcii în întreaga lume".

integrarea învățămintului 
cu cercetarea și producția — 
cadru optim de formare a 
unei temeinice pregătiri pro
fesionale ^acă educația studen
ților nu mai poate fi concepută as
tăzi în afara unei temeinice pregă
tiri științifice, profesionale, tot atît 
de adevărat este și faptul că aceasta 
din urmă se realizează optim în 
perspectiva conștiinței patriotice, te- 

voluționare. Succesul întregului pro
ces de formare a viitorilor specia
liști se bazează, așadar, pe un sis
tem de interdependențe active, logi
ce, de certă finalitate socială, al că
rui prototip se identifică în integra
rea învățămintului superior cu cer
cetarea și producția.

„Pentru noi — ne-a declarat In 
această ordine de idei prof. univ. dr. 
loan VIERU, secretarul comitetului 
de partid de la Institutul agronomic 
din Iași — este limpede că buna 
pregătire profesională a studenților 
depinde de calitatea integrării. Iată 
de ce organizațiile de partid din in
stitut acționează acum cu prioritate 
pentru sporirea ponderii și calității 
orelor efectuate în condiții de pro
ducție. Două treimi din numărul 
orelor afectate prin planul de învă- 
țămînt sînt realizate In cadrul lu
crărilor de laborator, de producție, 
de proiectare și cercetare. în felul 
acesta, studenții își însușesc apro
fundat tehnologiile agricole moderne, 
soluțiile de reducere a consumurilor 
energetice și de utilizare a unor noi 
surse de energie, de protejare a me
diului ambiant și, implicit, a produ
selor agroalimentare. Cadrele didac
tice și cei peste 1 600 de studenți 
efectuează lucrările necesare pe în
treg parcursul anului în fermele sta
țiunii noastre didactice și aplică în 
tot mai mare măsură tehnologiile, 
precum și rezultatele cercetării ști
ințifice în unitățile agricole din 
zonă. îndrumarea directă a celor 15 
unități de producție din județul Iași 
și din alte județe din Moldova, cu 
care institutul are legături directe, 
va oferi cadrul optim pentru aplica
rea tehnologiilor avansate, pentru 
verificarea și extinderea succeselor 
obținute în cîmpurile experimentale 
ale fermelor institutului'*.

Pregătirea profesională a viitorilor

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : A treia țeapă — 19,30; (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de Filarmonica din 
Brașov. Dirijor : Ilarion Ion eseu-Ga
lați. Solist : Rudolf Kerer (U.R.S.S.) 
—. 19.
• Radlotelevlziunea română (14 68 00, 
str. Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Liviu lonescu. Solistă : lise 
Maria Reich — 19.30.
• Opera Română (13 18 57) : Miorița 
— 19.
• Teatrul de operetă (14 8011) ; 
Mam’zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă —• 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigo- 
tilor — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
ntica — 19,30; (sala 23 August) : Un 
pahar cu sifon — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ? 
Harold și Maude —• 19,30; (sala Tea*  
trulul Giulești) : Concurs de frumu
sețe — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Insomnie —■ 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Dragă mincinosule — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene clinele — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : De la lume adunate — 19.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10 

februarie, ora 20 — 13 februarie, ora 20. 
In țară : Vremea se va răci ușor, în- 
cepînd din nord-vestul țării. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ploaie. In 
regiunile sudice ale țării și, mai ales, 
sub formă de lapoviță și ninsoare în 
nord. Vîntul va sufla moderat, cu in

specialiști depinde mult de eficiența 
practicii studenților. Acest adevăr 
l-am auzit deseori în cursul anche
tei noastre și cei ce-1 subliniau cu 
mai multă insistență erau studenții 
înșiși, asupra cărora se răsfrîng cel 
dintîi virtuțile, dar mai ales servi
tutile activității practice universita
re. Iată ce ne-a declarat în acest 
sens Dorin NAZARIN, președintele 
A.S.C. din Facultatea T.C.M. a Uni
versității din Brașov.

„Datorită bogatei experiențe a- 
cumulate s-ar putea spune multe 
lucruri bune despre practica produc
tivă a studenților brașoveni. Dealtfel, 
asemenea lucruri bune sînt firești. 
Nefirești sînt doar neajunsurile care 
mențin încă practica, în ansamblul 
el, la un nivel redus de eficiență. 
Modul de organizare șl desfășurare 
a practicii poartă încă amprenta unor 
manifestări de formalism. De aceea, 
o parte dintre studenți, cînd după 
absolvire sînt repartizați în produc

ție, se trezesc insuficient pregătiți in 
fața unor probleme tehnice și teh
nologice. Trebuie să recunoaștem că 
asociațiile studenților comuniști poar
tă și ele o însemnată parte din răs
pundere pentru această situație, de
oarece nu-și îndeplinesc sarcinile ce 
le revin, manifestînd toleranță față 
de neajunsurile care apar în efec
tuarea practicii productive. Alteori, 
înseși asociațiile sînt puse în fața 
unor probleme greu de rezolvat. Con
sider, de asemenea, că este imperios 
necesar ca și întreprinderile să ma
nifeste mai mult interes față de prac
tica studenților și să nu se limiteze 
— așa cum se întimplă uneori — 
doar la... instructajul de protecția 
muncii.".

în schimb, la Institutul de subingi- 
neri din Reșița, studenții întîmpină 
unele dificultăți în pregătirea pro
fesională de pe urma nu atît a prac
ticii în producție, eft a unor pro
grame și cursuri insuficient corelate 
și modernizate. Pornind de aici, 
Costică CHIR1TESCU, președintele 
A.S.C. pe institut, ne declara :

„Asociația studenților poate în
scrie o contribuție remarcabilă la 
perfecționarea și îmbunătățirea_pro- 
gramelor și cursurilor prin dezbateri 
și propuneri menite să asigure evi
tarea caracterului descriptiv al acti
vităților de predare, să ducă la eli
minarea suprapunerilor sau necon- 
cordanțeior ce mai există între dife
ritele discipline. în același sens, con
siliul A.S.C. din institutul nostru ac
ționează permanent pentru edita
rea și multiplicarea tuturor cursurilor 
și îndrumătoarelor de laborator. Rea
litatea arată că multe depind de ini
țiativa studenților; în momentul în
tocmirii planului de editare a cursu
rilor pe acest an, de pildă, erau în
scrise doar 5 titluri. în urma inter
venției asociației studenților, numă

• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Pinocchio — 10; Băiatul cu floarea — 
19; (la I.R.E.M.O.A.S.) : Vinovatul 
nr. 1 — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : Fftt- 
Frumos din lacrimă — 18.
• Circul București (110120) : 
Muppets... la circ — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agachi Flutur — 10,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Veselia are 
Cuvintul — 19,30.

cinema 

rul lucrărilor prevăzuta să se edi
teze s-a triplat".

Democrația 
în acțiune. In

universitară
cadrul larg al de

mocrației universitare, asociațiile 
studenților comuniști, sub conduce
rea organizațiilor de partid, acțio
nează nemijlocit, din interior, pen
tru optimizarea întregului învățămint 
superior ; ele participă deopotrivă 
atît la elaborarea și adoptarea deci
ziilor, cit și la transpunerea lor in 
viață.

„Așa se și explică faptul că 
prezența studenților în consilii șl în 
senate universitare le sporește aces
tora eficacitatea, prestigiul și autori
tatea lor organizatorică — ne-a spus 
loan NICOLAESCU, secretarul comi
tetului de partid de la Institutul de 
medicină șl farmacie dip Tg. Mureș. 
De pildă, cu puțin timp în urmă, 
președintele consiliului U.A.S.C. a 
prezentat senatului principalele pro
puneri reieșite din dezbaterile recen
telor adunări generale A.S.C. la ni
velul anilor, facultăților și institutu
lui. între ele s-au numărat și pro
puneri referitoare la îmbunătățirea 
sistemului de desfășurare a exame
nelor și eliminarea supraîncărcării în 
presesiune. Au fost imediat trans
puse în practică. Dar, cum știm, ase
menea adunări se desfășoară la anu
mite intervale de timp, pe cînd pro
blemele universitare au un caracter 
cotidian, stringent. De aceea, ar 
trebui ca toți reprezentanții studen
ților în consilii și senate să fie ex
ponent activi ai opiniei studențești, 
s-o investigheze, să-i cunoască pulsul, 
să intervină chiar in stimularea sau 
corectarea inițiativelor, să nu aș
tepte, cum adesea se întimplă, să-l 
întîlnească... propunerile studenților".

„Noi ne-am propus ca fiecare o- 
pinie de perfecționare, formulată de 
studenți, înainte chiar de a ajunge 
în consiliu, să beneficieze de întregul 
sprijin, de participarea tuturor tine
rilor — ne-a precizat Claudia POP, 
președinta consiliului A.S.C. al In
stitutului de învățămint superior din 
Oradea. Multe asemenea propuneri 
au prins astfel viață înainte de a 
mai ajunge în consiliu. Și e firesc. 
Pentru că posibilitatea de inițiativă, 
de acțiune a asociațiilor studenților 
comuniști este, practic, nelimitată. 
Cînd au manifestat Inițiativă șl, 
concomitent, și-au concentrat efortu
rile, studenții noștri au reușit să re
zolve teme de cercetare de o deose
bită însemnătate pentru economia 
județului și a țării**.

...Iată doar cîteva din mulțimea 
gîndurilor, preocupărilor, experiențe
lor, metodelor de lucru, angajamen
telor șl propunerilor de perfecționa
re a muncii cu care asociațiile stu
denților comuniști întîmpină apro
piata Conferință U.A.S.C.R. Cele re
latate mai sus sînt doar cîteva 
puncte de reper într-o problematică 
vastă, ce acoperă, de fapt, întreaga 
viață universitară. O concluzie se 
impune totuși: fondul de inițiativă 
și potențialul de creație al asociații
lor studenților coniuniști sînt nelimi
tate, ceea ce le consacră în străduin
ța lor, mereu mai vie, mai energică, 
de a înscrie perfecționări substanțiale 
în sistemul învățămintului nostru su
perior, în raporturile lui de colabo
rare cu Cercetarea și viata prac
tică, în munca de educare șl forma
re a tinerei generații, a unor spe
cialiști cu o temeinică pregătire pro
fesionala,cu' un înalt nivel politico- 
ideologic.

Mihai IORDANESCU 
și corespondenții „Scînteii*

• Haiducul năzdrăvan — 9; 11; 13.15;
Pagini de manuscris — 15,30: 17,45:
20: TIMPURI NOI (15 6110).
• Pe căi nelegale : SALA MICA A
PALATULUI — 17,13; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20,15. GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18;
20,15.
• Moscova nu crede în lacrimi s 
CENTRAL (14 12 24) — 9: 12: 16: 19.
• Călăuza : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 18,30.
• Avalanșa: DACIA (50 35 94) — 16; 
19, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
18.30.
• Comoara din lacul de argint : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30.
• Raidul vărgat : FERENTARI
(80 49 85) — 13,30; 17,30; 19,30, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Ali-Baba si cei 40 de hoți : LIRA 
f31 71 71) — 15.30; 18.30.
• Școala curajului (III) — 9,30: 11,30; 
13,30; 15,45; Ultima stație — 18; 20 : 
UNION (13 49 04).
• Imperiul contraatacă : ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Competiția : CAPITOL (16 29 17) —
8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Marea evadare : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30; 19.30, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 12,15;
15,30; 19.
• Șeriful din Tennessee : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11.30; 13,30; 17,30;
19.30.
• Domnul miliard : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Expresul colonelului Von Ryan : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 9 FEBRUARIE 
1983

EXTRAGEREA I : 34 32 30 5 2 8
EXTRAGEREA A II-A : 40 23 42 

7 3 44.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 494 969 lei, din care 413 839 lei, re
port la categoria 1.

• AUR DIN... REZI
DUURI Circa 12 milioane <le 
tone de deșeuri au fost recupe
rate și refolosite în China, în 
cursul anului trecut. Rezultate
le sint deosebit de elocvente : 
peste 5 milioane tone de fier 
și oțel, 80 de mii de tone de 
bronz, 90 de mil de tone 
de cauciuc, aproape 1 milion 
de tone de hîrtie ș.a. Cu ajuto
rul instalațiilor de tratare a 
deșeurilor au fost recuperate, 
de asemenea, 125 kg de aur din 
lichidele de laborator, din sedi
mente și componente electro
nice, precum și 42 tone de ar
gint. După cum arată ziarul 
„China Daily", o mare amploare 
cunoaște prelucrarea oaselor de 
animale, din care provin dife
rite uleiuri, clei $1 variate ma

teriale suplimentare pentru cir
ca 1 000 de produse industriale. 
Reciclarea materialelor echiva
lează. prin rezultatele sale, cu 
efectele unei noi ramuri indus
triale.

• TUNELUL PE SUB 
STRÎMTOAREA TSUGA- 
RU. Zilele trecute, la adînci- 
mea de 240 de metri sub strîm- 
toarea Tsugaru, care desparte 
insulele japoneze Honshu și 
Hokkaido, s-au întîlnit echipele 
de constructori ce înaintau din 
două părți opuse ale celui mai 
lung tunel din lume, aflat în 
construcție de 19 ani. în diferi
te etape ale construcției, tunelul, 
lung de 54 de km, amînîndu-se 
mereu, iar costul, ajungînd la 
531 miliarde de yeni, a fost de 

trei ori mai mare decît cel pla
nificat. Uriașa lucrare, care a 
necesitat mari eforturi si multă 
ingeniozitate tehnică, se anunță 
însă ca o povară. Din lipsă de 
fonduri, autoritățile au renunțat 
la proiectul inițial de a dota tu
nelul cu căi ferate pentru tre
nurile ultrarapide și. ca urma
re, acesta va putea suporta greu 
concurența companiilor de avia
ție care transportă 96 la sută din 
călătorii dintre cele două insule, 
în aceste condiții, unii optează 
pentru folosirea tunelului ca 
rezervor de petrol sau pentru 
transformarea lui într-o uriașă 
plantație de... ciuperci.

• NAVA ACȚIONATĂ 
CU GAZ METAN. Pe coas" 
ta de sud a Australiei a fost 
lansată „Acolade", prima navă

din lume dotată cu un sistem 
de propulsie cu gaz metan. Nava, 
destinată transportului de mi
nereuri, este echipată cu un 
grup electrogen și două motoare 
cu ardere internă mixtă, astfel 
că. in regim de croazieră, ener
gia este furnizată de gazul în
magazinat in 12 cilindri conți- 
nînd 4,3 tone de combustibil ; 
pentru manevrele portuare sau 
la viteze mici se întrebuințează 
motorină.

• PROTEZĂ ELEC
TRONICĂ. Prototipul unei 
miini artificiale electronice, aptă 

să execute mișcări curente care 
necesită forță și precizîe, a fost 
realizat de profesorul Jim 
Nightingale de la Universitatea 
Southampton, ca rezultat al unei 
minuțioase munci de cercetare 
de-a lungul a 12 ani. Un micro
procesor transmite influxul ner
vos degetelor mecanice, care, 
prin senzorii plasați la extremi
tățile lor, permit transmiterea 
în sens invers a „senzațiilor" 
percepute. Un handicapat pre
văzut cu o asemenea proteză 
poate să ridice telefonul, să taie 
piine, să manipuleze fără șovăi
re diferite obiecte. Pentru mo
ment sursa de energie de la care 

se alimentează proteza H limi
tează considerabil autonomia.

• COMBATEREA 
DĂUNĂTORILOR IN SI
LOZURI. Două metode pen
tru depistarea din tirrip a insec
telor și mai ales a larvelor care 
își fac sălașul in silozurile de 
cereale sînt experimentate de 
specialiștii de la Institutul fran
cez de cercetări economice. Deși 
fundamental diferite, una fiind 
bazată pe măsurarea gazului 
carbonic degajat în urma proce
selor biologice ale micilor vie
tăți atît de dăunătoare, iar cea
laltă amplificînd zgomotele fă
cute de larve, ambele metode 
sint menite să asigure suprave
gherea continuă și eficace a ce
realelor stocate, puțind permite 

recurgerea operativă la măsurile 
de combatere ce se impun.

• MANIFESTĂRI CO
MEMORATIVE RICHARD 
WAGNER. Printr-un concert 
festiv al orchestrei „Gewand- 
haus" din Leipzig, în acest oraș 
au început manifestările artis
tice omagiale consacrate lui 
Richard Wagner, cu prilejul 
marcării în acest an a 170 de 
ani de la naștere și a 100 de ani 
de la moartea marelui muzician, 
în cadrul concertului au fost in
terpretate fragmente din uver
tura „Cristofor Columb" și din 
operele „Olandezul zburător" și 
„Maeștrii cîntăreți din Niirn- 
berg". Viața și activitatea lui 
Wagner sînt prezentate în ca
drul unei expoziții omagiale des

chise la Leipzig — oraș unde 
s-a născut marele compozitor.

• VULCANI IN AN
TARCTICA. în timp ce efec
tua o recunoaștere din elicopter 
într-o regiune puțin cercetată a 
Antarcticii, geologul chilian 
Oscar Gonzales Ferran a des
coperit urmele recentelor erup
ții a doi vulcani, ceea ce ridică 
la cinci numărul total al vulca
nilor identificați pe acest conti
nent. Deși sînt de dimensiuni 
mici, cenușa degajată acoperă 
încă întinse suprafețe de ghea
ță, iar unul din conurile de ba
zalt continuă să fumege intens. 
Existenta lor suscită un justi
ficat interes în rîndurile geolo
gilor, putînd aduce noi dovezi 
în sprijinul teoriei plăcilor tec
tonice.
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împotriva instalării de noi rachete 

in Europa, pentru înfăptuirea 
dezarmării

„Afară cu bazele morții!"
ATENA — La Atena a avut loc o demonstrație de protest împotriva 

prezenței bazelor militare americane din Grecia. Demonstranții s-au în
dreptat spre clădirea parlamentului purtind pancarte pe care se puteau 
citi lozinci ca : „Afară cu bazele morții !“, „Nu. armelor nucleare !".

Acțiunea face parte dintr-o cam
panie in favoarea păcii și a dezar
mării, care ar urma să culmineze 
cu organizarea, la 25 februarie, a 
unei demonstrații la nivel națio
nal. Aceste acțiuni se desfășoară 
sub patronajul unor organizații ca 
Mișcarea pentru pace. Independen
ța națională. Mișcarea pentru pace 
internațională și destindere. Uniu
nea națională a studenților.

Purtătorul de cuvînt guverna
mental, Dimitrios Maroudas, a de
clarat, referindu-se la negocierile 
care au loc în prezent cu privire 
la viitorul statut al bazelor ame
ricane din Grecia, că „guvernul 
consideră că bazele nu contribuie 
prin ele însele la apărarea Gre
ciei...".

Conferință internațională la Viena
VIENA — La Viena s-au înche

iat lucrările conferinței interna
ționale cu tema „Cum poate fi în
lăturat pericolul războiului în Eu
ropa". Au participat delegații din 
28 de țări europene, din S.U.A. și 
Canada. Din România a luat parte 
un reprezentant al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii.

In cadrul dezbaterilor, numeroși 
participant și-au exprimat îngri
jorarea in legătură cu creșterea 
încordării internaționale și față de 
intenția de a se amplasa noi arme 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe continent. O atenție deosebită 
a fost acordată necesității de a se 
impulsiona lupta pentru pace, des
tindere și dezarmare în Europa.

Solidaritate cu mișcarea antirăzboinică
LONDRA. — Majoritatea cetățe

nilor britanici se pronunță împo
triva amplasării pe teritoriul țării 
a noi rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune. Un son
daj de opinie efectuat de Institu
tul „Gallup", ale cărui rezultate 
au fost publicate de ziarul „Daily

Telegraph", indică faptul că 54 la 
sută din cei chestionați au con
damnat planurile de staționare pe 
teritoriul britanic a rachetelor a- 
mericane de croazieră și și-au de
clarat solidaritatea cu participanții 
la demonstrațiile organizate in fa
voarea păcii și a dezarmării.

Rolul (arilor nealiniate 
în crearea noii ordini 

economice
BELGRAD 9 (Agerpres). — In ca

pitala R.S.F. Iugoslavia au avut loc 
convorbiți între Zvone Dragan, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, și Car
los Rafael Rodriguez, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Cubei ; cu acest 
prilej s-a subliniat necesitatea unor 
eforturi hotărîte din partea țărilor 
in curs de dezvoltare pentru a face 
față dificultăților întîmpinate ca ur
mare a crizei din relațiile economice 
internaționale, evidențiindu-se tot
odată rolul pe care statele nealinia
te trebuie să-1 aibă în lupta pentru 
menținerea păcii mondiale și crearea 
condițiilor corespunzătoare penfru 
stabilirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Depășirea recesiunii 
și combaterea șomajului 

preocupare majoră a 
țărilor membre ale C.E.E.
STRASBOURG 9 (Agerpres). — 

Președintele Comisiei Pieței Comu
ne, Gaston Thorn, s-a pronunțat — 
într-o cuvîntare rostită in fața mem
brilor Parlamentului vest-european 
— pentru organizarea unei campanii 
în vederea scoaterii economiei țări
lor Europei occidentale din starea 
de recesiune și combaterii șomajului 
(flagel care afectează în prezent a- 
proape 12 milioane persoane — 10,8 
la sută din populația aptă de muncă 
în statele C.E.E.). Thorn a relevat că 
„cei zece" trebuie să-și revitalizeze 
industria și să sporească investițiile. 
Lupta împotriva șomajului — a spus 
el — va constitui testul principal al 
eficienței Pieței Comune.

I-

Pentru o zonă denuclearizată pe continentul nostru
COPENHAGA. — La Copenhaga 

s-au desfășurat lucrările ședin
ței Folketingului (parlamentul da
nez) consacrate problemelor de
zarmării și creării de zone de- 
nuclearizate în Europa, transmit 
agențiile Reuter și T.A.S.S. Cu

majoritatea de voturi, Folketingul 
a adoptat o rezoluție prin care se 
cere guvernului să sprijine măsu
rile realiste și negocierile în pro
blema dezarmării, precum și efor
turile în vederea creării unor zone 
denuclearizate în Europa.

„Nu, rachetelor nucleare în Norvegia!"
OSLO. — Sub devize ca „Nu, ra

chetelor nucleare în Norvegia !“ și 
„Nu amplasării de noi rachete 
americane in Europa !“, in Norve
gia se va desfășura o amplă cam
panie antirăzboinică, la care și-au 
anunțat participarea 14 organizații 
norvegiene pentru pace. La o con
ferință de presă desfășurată la

Oslo s-a făcut cunoscut că mani
festarea Centrală a acesteia va fi 
„Marșul păcii 83“, care va lua star
tul din orașul Eidsvold și se va în
cheia la Tronheim. în întreaga țară 
vor avea loc marșuri, mitinguri, 
festivaluri, vor fi organizate con
certe, expoziții și alte manifestări.

Oceanul Indian — fără baze militare !
DELHL — India șl Mauritius 

și-au exprimat îngrijorarea față de 
tendințele crescînde de a militariza 
zona Oceanului Indian și de a se 
amplasa baze nucleare in această 
regiune, transmite agenția U.P.I.

Primul ministru indian, Indira 
Gandhi, și premierul mauritian,

Anneerood Jugnauth, au subliniat, 
în cadrul convorbirilor avute în ca
pitala indiană, pericolul extinderii 
tensiunii în relațiile internaționale. 
Totodată, ei s-au pronunțat pentru 
intensificarea colaborării între sta
tele nealiniate, pentru consolidarea 
unității mișcării de nealiniere.

Eforturi pentru urgentarea accesului
Namibiei la independență

Declarația secretarului general al O.N.U.
DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). 

— Singura bază pentru accesul cit 
mai urgent la independență al Na
mibiei o constituie rezoluția 435 a 
Consiliului de Securitate — a de
clarat secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, aflat intr-o 
vizită în capitala Tanzaniei. în ca
drul unui turneu prin mai multe țări 
africane. Acest document, a preci
zat secretarul general al O.N.U., in
clude toate elementele necesare și 
nu are nevoie de completări.

Scopul actualei vizite în Africa, 
a precizat el, este de a analiza cu

conducătorii din țările din „prima li
nie" și ai S.W.A.P.O. modalitățile 
de a acționa pentru ca R.S.A. și 
așa-numitul grup de contact (S.U.A., 
Marea Britanie. Franța. R.F.G., Ca
nada) să fie determinate să renun
țe la încercările de a lega două pro
bleme juridice incompatibile. Acțiu
nile în această direcție vor fi con
tinuate. Organizația Națiunilor Uni
te depune eforturi pentru urgenta
rea accesului la independentă al Na
mibiei. a arătat în încheiere Perez 
de Cuellar.

Înăsprirea sancțiunilor economice împotriva R.S.A.
preconizată in cadrul Parlamentului vest-european

STRASBOURG 9 (Agerpres). — 
Parlamentul vest-european a inițiat, 
la Strasbourg, o dezbatere privind 
situația din Republica Sud-Africană 
și Africa australă, transmit agențiile 
Reuter și France Presse.

Proiectul de rezoluție propus tn 
acest sens se pronunță pentru înăs
prirea sancțiunilor economice împo
triva regimului rasist minoritar de 
la Pretoria, creșterea sprijinului a- 
cordat țărilor africane din prima

linie și un control mai sever din 
partea C.E.E. în ceea ce privește ac
tivitatea companiilor vest-europene 
care operează în R.S.A.

Declarîndu-se favorabil aplicării de 
„sancțiuni economice progresive și a 
unui embargou militar total" împo
triva R.S.A., deputatul socialist fran
cez Gerard Fuchs a demascat, în 
cursul dezbaterilor, pretextele folosi
te de regimul de la Pretoria pentru 
a întîrzia proclamarea independenței 
Namibiei.

Lupte puternice în Salvador
SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — 

Lupte puternice între forțele Fron
tului Farabundo Marți pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) din Sal
vador și trupele trimise împotriva 
lor se dau, in prezent, in partea de 
nord a departamentului Chalate- 
nango și în zona vulcanului Gua- 
zapa — au precizat surse militare 
din San Salvador, citate de agenția 
Salpress. Insurgenții au atacat si
multan pozițiile armatei din preaj

ma localităților Potonico, Azacualpa, 
San Jose Cancasque și Miguel de 
Mercedes, ca și obiectivele militare 
strategice de la Cerrdn Grande.

Schimburi puternice de focuri au 
mai fost semnalate în zona Guazapa, 
la 30 km nord de San Salvador, la 
San Jose Guayabal, departamentul 
Cuscatlan, și la Paisnal, localitate 
situată la aproximativ 40 km nord 
de capitală.

AGENȚIILE DE PRESA
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„MATCA", IN PREMIERĂ IN UNGARIA. La Centrul de cultură „Bela 
Bartok" din Dunajvăros a avut loc premiera piesei „Matca", de Marin 
Sorescu. Regia spectacolului este semnată de Bela Mero. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes.

DEFICITUL GLOBAL AL TARI
LOR IN CURS DE DEZVOLTARE 
s-a ridicat anul trecut la 626 mili
arde dolari, relevă un studiu al Or
ganizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.), dat 
publicității la Paris și reluat de 
agenția A.N.S.A.

niug. Se relevă, de asemenea, Im
portanța începerii negocierilor 
globale, in vederea depășirii actua
lelor dificultăți ale economiei mon
diale și promovării unor relații eco
nomice internaționale pe o bază 
constructivă, de egalitate între 
parteneri.

FALIMENTE. Anul trecut, în R. F. 
Germania s-a înregistrat un număr 
record de falimente — 11 916, cu 40 
la sută mai multe decît în 1981, a 
anunțat Oficiul federal de statisti
că de la Wiesbaden. Cel mai ridicat 
nivel lunar al falimentelor consem
nat vreodată în istoria țării a fost 
semnalat in decembrie 1982 — 1 257.

IN FIECARE A TREIA FAMI
LIE AMERICANA a șomat, anul 
trecut, cel puțin o persoană — este 
concluzia la care ajunge un studiu 
publicat de ziarul „New York 
Times". „In cursul sondajului — re
levă -New York Times- — s-a con
statat, de asemenea, că pesimismul 
In privința șanselor de diminuare 
a șomajului a luat proporții ce de
pășesc cu mult cercul propriu-zis 
al șomerilor și al celor care au de 
suferit direct din această cauză".

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei ofi
ciale în Birmania a președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, Pe- 
tar Stambolici, și a convorbirilor 
cu președintele țării-gazdă, U San 
Yu, subliniază dorința comună de 
a promova relațiile bilaterale, de a 
extinde cooperarea economică șl 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări — transmite agenția Ta-

Incendii provocate de secetă în Australia
Aproximativ o sută 

de incendii de pădure 
s-au declanșat in zo
nele din sud-estul Aus
traliei. Cel mai mare 
dintre ele a izbucnit 
în zona care desparte 
statele Victoria și New 
South Wales. Frontul 
de flăcări, amplificat

de un puternic vlnt 
fierbinte care suflă cu 
viteza de 90 km/h, îna
intează spre nord pe o 
fîșie de pămint lată de 
100 kilometri.

în zona respectivă 
din statul Victoria, în 
ultimele opt zile au 
fost distruse aproape

85 000 de hectare de 
pădure.

Specialiștii mențio
nează că astfel de in
cendii nu s-au mai 
semnalat in statul Vic
toria din 1939. Ele sint 
provocate de marea 
secetă care afectează 
toată Australia de est.

I

O CERINȚĂ IMPORTANTĂ A EDIFICĂRII NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE]

în epoca în care trăim, dezvolta
rea, progresul economic și social nu 
pot fi concepute fără utilizarea 
complexă a cuceririlor științei și 
tehnicii. Aceasta datorită implică
rii profunde a științei in produc
ție, rezultatele depinzind în mod 
hotăritor de gradul în care cuce
ririle științifice și tehnice sint cu
noscute, folosite și aplicate în ac
tivitatea productivă. Pornind de la 
aceste cerințe de stringentă actua
litate, transferul de tehnologie 
către țările rămase în urmă se afir
mă ca una dintre cele mai impor
tante pîrghii ale progresului fiecă
rei națiuni, ale omenirii în gene
ral.

Din păcate, practica arată că 
transferul de tehnologii, în formele 
în care este practicat de marile 
puteri occidentale, în general de 
statele capitaliste constituie adese
ori la ora actuală unul din meca
nismele de spoliere a țărilor slab 
dezvoltate, contribuind la adînci- 
rea decalajelor dintre bogății și 
săracii lumii, la accentuarea ine
chităților din economia mondială. 
Marile decalaje tehnologice exis
tente intre națiunile lumii, concen
trarea cercetării științifice și teh
nologice în statele avansate creea
ză posibilitatea ca acestea să dic
teze, cu dreptul celui mai tare, 
condițiile, formele și conținutul 
transferului de tehnologie.

In nici un domeniu, decalajul 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare nu este mai izbi
tor decît în cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică. „Peste 90 
la sulă din totalul tehnicienilor și 
oamenilor de știință — se spune 
în cel de-al treilea raport al „Clu
bului de la Roma" — lucrează in 
statele industrializate. Peste 90 la 
sută din activitățile lor silit con
centrate în cercetări in serviciul 
lumii bogate și pentru convertirea 
descoperirilor lor în procese tehni
ce exclusive. Minoritatea bogată 
comandă deci o proporție covîr- 
șitoare a dezvoltării tehnico- 
științifice".

Concretizînd aceste date, studii 
ale O.N.U. precizează că, la 100 000 
de locuitori, reveneau, la sfîrșitul 
deceniului trecut, în Japonia și 
S.U.A., aproximativ 270 de oameni 
de știință și ingineri, față de 1 
pină la 7 în țările in curs de dez
voltare. Aceleași studii arată că 98 
la sută din totalul fondurilor desti
nate cercetării științifice revin sta
telor avansate și numai 2 la sută 
țărilor in curs de dezvoltare. Toate 
acestea fac ca cercetarea științifică 
și tehnologică pe plan mondial 
să se realizeze, in cea mai mare 
parte, în statele puternic indus
trializate, mai concret spus — în 
laboratoarele marilor companii 
transnaționale, care stabilesc di
recțiile activităților respective și

dirijează rezultatele obținute în 
funcție de interesele lor proprii, 
pentru obținerea unui profit ma
xim.

Anvergura dramatică a decalaje
lor în acest domeniu amplifică gra
dul de dependență a țărilor în curs 
de dezvoltare față de statele avan
sate favorizînd perpetuarea unui 
transfer tehnologic inechitabil, res
trictiv și discriminatoriu față de 
țara ce-și procură tehnologia.

Cum se petrec în practică aseme
nea fenomene ?

Cînd tehnologia este controlată 
din exterior, aceasta face ca fon-

pine. Mexic șl Iran au relevat 
existenta a ceea ce O.N.U. denu
mește „practici comerciale res
trictive sau discriminatorii". Aces
tea sînt diferite și „acoperă" cele 
mai diverse aspecte : condiționa
rea folosirii în viitor a tehnologiei; 
condiționarea transferării tehno
logiei de posibilitatea de a controla 
activitatea viitoare a întreprinde
rii primitoare ; clauze privind li
vrarea obligatorie de piese de 
schimb, materiale și utilaje. In 
condițiile dictate de proprietarul 
tehnologiei ; reglementarea expor
tului, in așa fel încît o marfă sau

poiat de dezvoltare" al acestor 
țări, o tehnologie cu eficiență re
dusă, care ar însemna de fapt 
cheltuieli inutile și nu ar putea să 
contribuie la înfăptuirea obiective
lor propuse, de lichidare a rămî- 
nerilor în tkrnă. Efectuarea tn 
acest mod a transferului de teh
nologie nu duce decît la menține
rea decalajelor existente, la perpe
tuarea dependentei, la creșterea 
poverii financiare pentru țările tn 
curs de dezvoltare, nevoite să con
tinue importul de tehnologie care, 
potrivit unor date furnizate de 
U.N.C.T.A.D., ar putea să atingă

Tarilor în curs de dezvoltare - acces larg, 
neîngrădit, pe baze echitabile 

la tehnologiile moderne!
durile destinate cercetării și dez
voltării să fie direcționate de com
pania străină spre acel tip de teh
nologie elaborată în vederea ma
ximizării, la nivel mondial, a pro
fitului său — și nu spre necesitățile 
de dezvoltare a țărilor rămase în 
urmă. Mai mult decît atît, pentru 
marile companii este mai avanta
jos și chiar necesar ca oamenii de 
știință, cercetătorii din țările res
pective să lucreze într-o proporție 
cit mai mare în afara locului lor 
de origine, nu pentru dezvoltarea 
tehnologiilor necesare propriilor 
lor țări. Peste 300 000 de oameni 
de știință, ingineri și specialiști 
din țările slab dezvoltate au căzut 
victime acestui sistem de racolaj 
de cadre, practicat de marile com
panii transnaționale. Numai ca ur
mare a acestui „furt al creierelor". 
în perioada 1960—1972 țările lumii 
a treia au suferit p pierdere de 4,6 
miliarde de dolari.

Condițiile în care companiile 
transnaționale transferă tehnologia 
pentru țările sărace creează pentru 
acestea probleme dintre cele mai 
grave. Un studiu asupra a 409 con
tracte de transfer de tehnologie 
între companiile transnaționale și 
subsidiarele lor din Ecuador. Boli
via, Peru, Chile și Columbia arată 
că 80 la sută dintre acestea inter
zic în întregime utilizarea respecti
vei tehnologii în producția de ex
port. Studii ale Națiunilor Unite 
efectuate în India, Pakistan, Fili-

alta să poată ieși numai pe piețele 
încă neasimilate de compania care 
a furnizat tehnologia ; limitarea 
volumului producției locale etc. 
etc.

Un aspect deosebit de grav 11 
constituie transferul de tehnolo
gie depășită și, în același timp, 
foarte scumpă. „Țările slab dezvol
tate — observa Jose Epstein, de 
la Banca Latino-Americană pen
tru Dezvoltarea Economică — ob
țin procese tehnologice care in 
statele avansate au fost sau sint 
pe punctul de a fi abandonate".

Există, desigur, și o teorie fru
moasă pentru a susține „moralita
tea" unui asemenea procedeu : 
teoria transferului unor tehnologii 
așa-zis „adecvate" în țările în curs 
de dezvoltare, „noua strategie teh
nologică".

Este adevărat că In transferul de 
tehnologie trebuie să se țină sea
ma de condițiile specifice, de ne
cesitățile reale și de stadiul dez
voltării țărilor spre care se îndrep
tă acest transfer, in sensul că nu 
trebuie să se pună accentul cu pre
cădere pe acel tip de tehno
logie foarte sofisticată, de „virf" 
care nu poate să fie asimilat 
de economiile statelor respec
tive. Dar, pe de altă parte, sub 
pretextul „adecvării" nu trebuie să 
se efectueze un transfer de tehno
logie depășită, uzată moral, așa 
cum se întîmplă în multe cazuri, 
chipurile pe măsura „stadiului îna-

80—140 miliarde de dolari In anul 
2000.

„Suprafacturarea" tehnologiilor 
vîndute constituie una dintre cele 
mai largi căi de „transfer" al ve
nitului național din țările In curs 
de dezvoltare spre cele avansate. 
Investigații ale unor instituții spe
cializate din Columbia, Mexic, Bra
zilia și alte state au relevat ase
menea practici în cele mai diferite 
cazuri. Astfel, filiala unei compa
nii transnaționale din Columbia a 
cerut autorizație de import pentru 
un anumit tip de echipament in
dustrial, facturat la prețul de 1 mi
lion de dolari. Organizînd o licita
ție națională, guvernul columbian 
a descoperit că prețul noilor mo
dele ale echipamentului respectiv 
era, de fapt, cu 50 la sută inferior 
celui pretins. Dealtfel, studii ale 
UNESCO demonstrează că, datorită 
„suprafacturârii", țările în curs de 
dezvoltare pierd aproape două mi
liarde de dolari anual.

Acestea și alte aspecte ale ac
tualului transfer de tehnologie de
monstrează că, direct sau indirect, 
în condițiile dictate de „cel mai 
tare", se asigură o amplă depla
sare de resurse șl bogății din ță
rile în curs de dezvoltare spre cele 
puternic industrializate. Departe de 
a soluționa problemele cu care se 
confruntă lumea în curs de dezvol
tare, aceste practici agravează de
calajele, perpetuînd îmbogățirea 
unora — a minorității — pe seama

altora — a majorității, limitlnd 
progresul general al omenirii.

Tocmai aceste fenomene negative 
Impun cu necesitate acțiuni ferme, 
concertate pentru ca și in domeniul 
cercetării științifice și tehnologice 
să fie instaurate principii noi. de 
colaborare și cooperare pe baza 
egalității tn drepturi a tuturor 
statelor, astfel încît instrumentele 
și mecanismele de efectuare a 
schimburilor să asigure nu spolie
rea țărilor rămase în urmă, ci răs- 
pindirea largă, neîngrădită a cuce
ririlor științei și tehnicii. In acest 
scop, se impun eliminarea restric
țiilor și practicilor discriminatorii, 
care împiedică, în prezent, națiu
nile lumii, în ansamblul lor, să be
neficieze de roadele revoluției teh- 
nico-științifice.

In repetate rînduri, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militant ferm pentru 
statornicirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a arătat că. 
In condițiile desfășurării vertigi
noase a revoluției tehnlco-știin- 
țifice mondiale, o componentă 
fundamentală a făuririi acestei noi 
ordini, o cerință esențială pentru 
depășirea decalajelor o constituie 
accesul larg ai țărilor in curs de 
dezvoltare la tehnologiile moderne. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat, de asemenea, nu o dată, în
semnătatea adoptării, în acest sens, 
a unor măsuri care să prevadă 
sporirea asistenței tehnice acor
date de țările dezvoltate celor în 
curs de dezvoltare, furnizarea noi
lor descoperiri științifice și tehnice 
tn condiții avantajoase, care să 
permită popoarelor rămase în 
urmă să înainteze mai rapid pe 
calea progresului economic șl 
social.

în conformitate cu aceste cerin
țe, în dezbaterile pe plan interna
țional se afirmă tot mai pregnant 
pozițiile hotărîte în sprijinul cris
talizării unor reglementări care să 
consacre, in forme juridice cores
punzătoare, dreptul tuturor state
lor de a avea acces liber, nestin
gherit, fără nici un fel de bariere 
sau discriminări. Ia cuceririle știin
ței și tehnologiei moderne.

Subliniind însemnătatea efortu
lui propriu al țărilor în curs de 
dezvoltare pentru lichidarea rămi- 
nerilor în urmă. România a mili
tat și militează cu statornicie pen
tru afirmarea deplină a unor noi 
relații economice internaționale, 
întemeiate pe principiile echității, 
pentru stabilirea acelor mecanisme 
și instrumente, inclusiv cele pri
vind transferul de tehnologie, care 
să asigure accelerarea progresului 
economic și social al tuturor națiu
nilor, și în primul rînd al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Valentin PAUNESCU

Activitate politico-diplomatică privind Orientul Mijlociu
• Lucrările Comisiei mixte paiestiniano-iordaniene • „Sint 
necesare măsuri pentru retragerea totală a trupelor israe- 
liene de pe teritoriul libanez" • Cancelarul Kreisky: „O 
reglementare trainică poate fi realizată numai prin negocieri" 

® Concluzia delegației Internaționalei Socialiste
AMMAN 9 (Agerpres). — In ca

pitala Iordaniei au început lucrările 
Comisiei mixte paiestiniano-iorda
niene de sprijinire a poporului pa
lestinian din teritoriile ocupate, in
formează agenția W.A.F.A. Din 
partea palestiniană participă Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, iar din partea 
iordaniană primul ministru, Mudar 
Badran, arată agenția.

La Amman a continuat seria 
convorbirilor iordaniano-palestiniene, 
în cadrul cărora regele Hussein al 
Iordaniei și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
au discutat probleme referitoare la 
situația din zonă, în perspectiva a- 
propiatei reuniuni a Consiliului Na
țional Palestihian.

Y. Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a conferit, la 
Amman, cu Walid Joumblatt, pre
ședintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban (P.S.P.), aflat în 
vizită in capitala iordaniană, infor
mează agenția M.A.P.

Au fost evocate evoluția situației 
din Liban, escaladarea acțiunilor 
milițiilor rivale în regiunea muntoa
să Chouf, din estul Beirutului*,  și 
dificultățile pe care le întîmf nă 
autoritățile libaneze ca urmare a 
presiunilor exercitate de Israel. S-a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
„măsuri menite să garanteze retra
gerea totală a trupelor israeliene de 
pe teritoriul libanez", menționează a- 
genția de presă din Qatar — Q.N.A.

AMMAN 9 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a apreciat ca „im
portante, dar în unele privințe — 
incomplete", concluziile raportului 
„Comisiei Kahane". însărcinată cu 
stabilirea circumstanțelor în care au 
fost comise masacrele din taberele 
de refugiați palestinieni Sabra și

Shatila, din Beirutul de vest, rela
tează agenția W.A.F.A.

Yasser Arafat a menționat că a- 
ceastă comisie de anchetă nu este 
suficientă pentru cazul respectiv, 
fiind necesară formarea unui tribu
nal internațional pentru a investiga 
circumstanțele în care s-a produs 
masacrul de la Sabra și Shatila, pre
cizează W.A.F.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat televiziunii 
newyorkeze. cancelarul federal al 
Austriei. Bruno Kreisky, care a e- 
fectuat o vizită în S.U.A., a apre
ciat că acum este momentul pen
tru „convorbiri exploratorii privind 
situația din Orientul Mijlociu", re
latează agenția Associated Press. „O 
reglementare de durată poate fi rea
lizată numai prin negocieri și nici
odată prin război, întrucît războiul 
duce la alte războaie", a subliniat 
el. atrăgînd atenția că „situația din 
Orientul Mijlociu ar putea fi foarte 
periculoasă pentru pacea lumii".

LISABONA 9 (Agerpres). — De
legația Internaționalei Socialiste, 
condusă de Mario Soares, secretarul 
general al Partidului Socialist Por
tughez, și-a încheiat misiunea de 
informare efectuată, timp de două 
săptămini. In Orientul Mijlociu, in
formează agenția A.N.S.A. Delega
ția a întreprins vizite 
Liban, Iordania, Isr 
purtind convorbiri cu 
țărilor respective, iar 
întîlnit cu Yasser Ai 
tele Comitetului Exe 
nizației pentru Elibet

La întoarcerea s 
Mario Soares a deci 
deblocarea situației 
plexe din Orientul 
cesar să se recunoască dreptul 
autodeterminare al poporului pales
tinian, precum și recunoașterea sta
tului israelian".
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Economia Ungariei în anul 1982
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Co

municatul Direcției centrale de sta
tistică privind realizarea planului e- 
conomiei naționale a R.P. Ungare pe 
anul 1982, dat publicității Ia Bu
dapesta și difuzat de agenția M.T.I., 
arată că venitul național a crescut 
cu 1,5—2 la sută, iar sporul volu
mului global al producției industria
le a fost de 2 la sută. In ramurile 
industriei naționale au fost obținu
te rezultate bune, cu excepția in
dustriei bunurilor de larg consum din 
metale, unde producția a scăzut. Pro
ducția unor ramuri — metalurgia, 
cîteva ramuri ale industriei chimice, 
precum și industria confecțiilor — 
a fost afectată în mod deosebit de 
greutățile întîmpinate In valorifica

rea pe piața externă a produselor 
respective.

Aprovizionarea cu energie și ma
terii prime a fost. în general, sa
tisfăcătoare — se arată în comuni
cat. în privința unor materii pri
me și a pieselor de schimb prove
nite din import au apărut lipsuri în 
a doua jumătate a anului, care au 
îngreuiat procesul de producție în 
unele întreprinderi.

Sporul producției agricole a fost 
de 6 la sută în sectorul vegetal și 
de 4 Ia sută in cel zootehnic.

Volumul global al investițiilor a 
fost cu 2—3 la sută mai mic.

In domeniul comerțului exterior, 
volumul importurilor a rămas con
stant. iar cel al exporturilor a cres
cut cu 7 la sută.

„Cea mai profundă criză din ultimii 50 de ani11
Aprecieri ale secretarului executiv ai Comisiei economice 

a O.N.U. pentru America Latină
SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager

pres). — Enrique Iglesias, secre
tar executiv al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), a afirmat, în cadrul 
unei conferințe de presă la San
tiago de Chile, că in 1982 continentul 
latino-american a cunoscut cea mai 
profundă criză din ultimii 50 de ani.

In acest an, a spus el, factorii ex
terni au lovit sever economia latino- 
americană, nevoită să accepte o rată 
extrem de înaltă a dobinzilor.

Continentul a pierdut din dina
mismul pe care se părea că l-a re
cuperat în 1981, a spus Enrique Igle
sias, precizînd că produsul intern 
brut a scăzut în 11 state latino-âme- 
ricane, s-a menținut constant în alte 
trei și a marcat creșteri nesemnifi
cative în cinci. Datoria externă a A- 
mericii Latine a crescut jC» =nroxi- 
mativ 7 la sută în cursul■ 
cut, fiind acum de 2' 
dolari, a menționat el.

JAPONIA

Puterea de cumpărare scade, în schimb crește
Referindu-se la ultimele statistici 

oficiale japoneze asupra vinzărilor 
cu amănuntul, agenția France Presse 
relevă scăderea substanțială a' des
facerilor de bunuri de larg consum 
pe toată durata anului 1982 și, in 
special, in luna decembrie. Potrivit 
agenției, încetinirea marcată de chel
tuielile japonezilor ține in mod esen
țial de erodarea puterii de Cumpă
rare, fenomen care rezultă din dimi
nuarea exporturilor și a investițiilor. 
Responsabilii se tem că, in lipsa unei 
redresări a cererii, economia se in
stalează într-o perioadă de stagnare, 
tn această ipoteză, creșterea produ
sului național brut pentru anul fis
cal care vine ar putea fi cvasistațio- 
nară. In 1982 s-a realizat un progres 
al cifrei de afaceri de numai 1,6 la 
sută, in raport cu 1981, adică cel mai 
slab progres înregistrat vreodată.

•••
Potrivit agenției, o altă preocupare 

este șomajul, fenomen care a atins 
în 1982 o rată de 2,4 la sută, cea mai 
ridicată din ultimii 28 de ani. Minis
terul' Industriei și Comerțului Inter
național a anunțat că dacă rata de 
creștere economică nu va depăși doi 
la sută, în medie, în viitorii ani șo
majul in Japonia va fi echivalent cu 
cel înregistrat in țările industriali
zate occidentale. Situația de pe piața 
muncii — scrie France Presse — este 
cea care preocupă în cel mai înalt 
grad cercurile industriale, atît pe ter
men scurt, cit și mediu. „Chiar o rată 
de creștere de 3 la sută, în 1983, nu 
ne-ar scuti de probleme serioase le
gate de utilizarea deplină a forței de 
muncă" — a declarat, recent, Ma- 
saoki Kojima, președintele corpora
ției Marubeni, intr-un interviu acor
dat ziarului „Nihon Keizai".

LA MARGINEA DISPERĂRII..
Relatare a agenției France Presse 

privind situația populației de culoare din S.U.A.
„Cînd America albilor capătă 

guturai. America negrilor suferă de 
pneumonie". Astfel iși începea ieri 
agenția France Presse o amplă 
relatare despre consecințele actua
lei crize economice din S.U-A., care 
afectează in mod deosebit populația 
de culoare: Iată citeva aspecte re
luate după , agenția citată,

Dacă recesiunea care lovește Sta
tele Unite compromite nivelul de 
viată al majorității americanilor, ea 
este cu atît mai greu de suportat 
pentru minoritatea neagră. Una din 
trei persoane, cuprinsă in această 
categorie, trăiește in prezent sub 
nivelul admis oficial a fi la limita 
sărăciei. Citind dintr-un raport al 
uneia din cele mai vechi organizații 
ale populației de culoare, Liga na
țională urbană, A.F.P. subliniază că 
„șomajul (care cuprinde 10,8 la sută 
din populația americană) atinge 
peste 20 la sută din comunitatea 
neagră și se află constant în creș
tere". ~ ' 
primii 
Jacob, 
mediu
cu aproape 50 la sută salariului me
diu al unui angajat alb. în ceea 
ce-i privește pe tinerii sub 20 de 
ani, mai mult de jumătate sint fără 

\slujbe. Deriva tineretului de culoa-

„Sîntem ultimii angajați și 
la concedieri", constată John 
președintele ligii. Salariul 

al unui negru este inferior

mod deose- 
„Dacă actu- 
șomajul va 

in curind să 
de tineri de 
n-au avut

re ește vizibilă tn 
bit in marile orașe, 
ala criză persistă și 
continua, vom ajunge 
înfruntăm o generație 
peste 25 de ani care ____ ____
niciodată un loc de muncă. întregul 
tineret va fi marcat de teama șo
majului, de un sentiment de nepu
tință ce va genera un nou val de 
disperare" — sublinia Benjamin 
Hooks, liderul unei alte organizații 
de culoare.

Criza economică și discriminarea 
persistentă sînt, in mare parte, cau
zele acestei situații. Reducerea dra
conică a programelor sociale, ho- 
tărită de administrația Reagan, a 
antrenat suprimarea ajutorului so
cial la un milion de persoane și 
amputarea programelor de educație 
pentru minoritățile rasiale.

Agenția France Presse tși în
cheie relatarea subliniind faptul că 
din promisiunile avansate populației 
de culoare în urmă cu două decenii 
au rămas doar simboluri.

Tristă consolare pentru pregătiri
le ce se fac i:i vederea aniversării 
a 20 de ani de la marșul pentru 
drepturile civile de la 28 august > 
1963, în fruntea căruia se găsea I 
Martin Luther King... (I. Timofte) J
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