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pentru asigurarea independenței energetice a țării

PATRIEI-MAI MULT CĂRBUNE,

MAI MULTE MINEREURI!
Trecerea la noul program de lucru continuu in
minerit, pe baza indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C.
al P.C.R., are drept obiectiv sporirea rapidă a
producției de cărbune, de substanțe minerale
utile. In actuala conjunctură economică interna
țională, pentru infăptuirea obiectivelor pe care
ni le-am propus în acest an și în perspectivă,
este absolut necesar ca în industria minieră să
se acționeze cu fermitate pentru dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime, pentru ca oa
menii muncii din această ramură importantă a
economiei să-și aducă întreaga contribuție la
realizarea independenței energetice a țării, la
asigurarea in mai mare măsură, din resurse in

terne, a materiilor prime necesare dezvoltării economiei naționale. Așa cum dovedesc rezulta
tele obținute in aceste zile de către colectivele
multor unități miniere, organizarea activității in
program de lucru continuu este de natură să
asigure mai buna folosire a mijloacelor tehnice
și a timpului de lucru, să determine, schimb de
schimb și zi de zi, creșterea necontenită a pro
ducției.
Notăm in acest sens faptul că in primele șapte
zile lucrătoare din luna februarie s-a obținut o
producție medie de aproape 136 mii tone
cărbune net, față de 113,1 mii tone, cit s-a rea
lizat in medie zilnic in luna ianuarie, Luind ca
bază de comparație aceleași perioade, in între

LA ÎNTREPRINDEREA

prinderile Combinatului minier Motru producția
medie zilnică de lignit a crescut de la 36 mii
tone la 42,8 mii tone. De asemenea, in unitățile
Combinatului minier Ploiești, extracția zilnică
de cărbune a sporit, in medie, de la 11,9 mii
tone la 13,6 mii tone. Remarcăm, totodată, că
minerii din Valea Jiului au realizat la 7 februarie,
prima zi de lucru după programul de muncă in
trei schimburi de opt ore, o producție de peste
35 000 tone cărbune; producția s-a menținut la
aceleași cote inalte și in următoarele două zile.
Iar șirul exemplelor ar putea continua.
In legătură cu acțiunile întreprinse și rezulta
tele obținute, publicăm azi corespondențe din
diferite zone miniere ale țării.

MINIERĂ

BAIA

DE ARIEȘ,

UN PRIM REZULTAT CONVINGĂTOR:

în fiecare schimb, sarcinile de producție
sînt sistematic depășite
Din prima zi de lucru a acestei
săptămini, minerii de la întreprin
derea minieră Baia de Arieș, .jude
țul Alba, își desfășoară activitatea
in subteran după noul program de
muncă, in trei schimburi de cite 8
ore, în regim de lucru continuu. Co
lectivele exploatărilor miniere Baia
de Arieș, Roșia Montană și Zlatna au trecut cu răspundere mun
citorească la aplicarea măsurilor
stabilite la recenta consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R., măsuri
menite să asigure înfăptuirea' sar
cinilor trasate de Conferința Na
țională a partidului
in vederea
dezvoltării bazei de materii prime
a economiei naționale.
Luni. 7 februarie, la ora 6,45.
oamenii din primul schimb de 8

ore au fost prezenți cu toții la
fronturile de lucru stabilite in sub
teran. S-a muncit într-o atmosferă
specifică activității
miniere, cu
răspundere, în ordine și discipli
nă. Preluarea schimburilor s-a
desfășurat in subteran. însoțită de
tradiționala urare de „Noroc bun !“.
— Pregătirea temeinică a trecerii
la noul program de activitate, apli
carea măsurilor hotărite în cadrul
dezbaterilor organizate eu activul
de partid au asigurat condiții op
time de muri&ă — he-a spus tova
rășul Aurel Mocanu, secretarul co
mitetului de partid al întreprinde
rii. Deviza noastră în această pe
rioadă este : „Fiecare schimb —
cu sarcinile' de plan
depășite 1“
Dealtfel, ziua de 7 februarie s-a

încheiat la exploatarea
Baia de
Arieș cu depășirea planului cu 80
tone minereu complex. Pentru noi,
minerii, activitatea în flux conti
nuu presupune o organizare judi
cioasă a muncii în toate formații
le de lucru și, bineînțeles, crește
rea randamentului de extracție, a
volumului de minereuri nemetali
fere livrate economiei. Angaja
mentul nostru ferm este de a fi
mereu, prin vrednice fapte de
muncă, la înălțimea țnțjgderii și
grijii permanente joe 'târfe' ne-o
poartă secretarul general al parti
dului.
Peste cîteva zile ne-am aflat din
nou printre minerii de la Baia de
Arieș. La ieșirea din șut, șeful de
brigadă Iosif Vîrciu ne-a vorbit

despre modul In care s-a lucrat în
schimbul respectiv.’
— Intr-un fel, a fost o zi obiș
nuită de muncă. Toți minerii au
muncit cu răspundere pentru a asi
gura în 8 ore 1 un randament spo
rit. Acordul global, care, se aplică
la Baia de Arieș la trei sectoafe
formate din cîte aproape 400 mi
neri, ne stimulează să acționăm cu
stăruință pentru ca toate utilajele
să fie folosite cit "mai iqțfens, fără
întreruperi. în adastă lună, acolo
unde există condiții, pentru udele
echjpe se asigură cîte două fron
turi de lucru. Aceasta ne per
mite o mai bună organizare a
muncii în cadrul echioei. folosirea

(Continuare in pag. a II-a)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, conducătorii țărilor esteuropene au insistat, pină acum,
asupra responsabilității Vestului,
in principal a Statelor Unite ale
America, pentru pericolul nu
clear ce ar amenința Europa.
Ce credeți dumneavoastră in
această privință ?
RĂSPUNS : După cum este cunos
cut. în Europa s-au acumulat uriașe
cantități de armament, îndeosebi de
armament nuclear, ceea ce creează
o situație deosebit de gravă și pune
în pericol însăși existența civilizației,
a vieții pe continentul nostru. Aceas
ta este un rezultat direct al dezvol
tării puternice a armamentelor, in
clusiv nucleare, de către cele două
blocuri militare.
In ceea ce privește cursa înarmă
rilor, se poate spune oă ea este
încurajată de măsurile adoptate de
unele state din N.A.T.O.. îndeosebi
de Statele Unite, dar pericolul pen
tru Europa îl reprezintă, deopotri
vă, armamentele deținute de cele
două părți.
De aceea, este necesar să se ac
ționeze cu întreaga răspundere — și
de o parte și de alta — pentru a
pune capăt cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară,
sub un control corespunzător inter
național.
ÎNTREBARE : Domnul An
dropov a propus reducerea ra
chetelor sovietice SS-20 la 162,
ceea ce corespunde numărului
rachetelor Marii Britanii și
Franței, precum și renunțarea la
proiectul de amplasare a rache
telor americane. Care este opi
nia dumneavoastră ?
RĂSPUNS : Intr-adevăr, secretarul
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Iuri Andropov, a propus ca
reducerea rachetelor sovietice să fie
de așa natură încît să se ajungă la
o paritate cu rachetele deținute de
Marea Britanie și Franța, în cadrul
realizării unui echilibru al forțe
lor.
Se pare că este o propunere ra
țională, ținînd seama că și Franța
și Marea Britanie sint membre ale
Pactului N.A.T.O. Deci, pentru a se
asigura un echilibru între cele două
pacte militare, trebuie să fie luate
in considerație rachetele nucleare și
mijloacele de .transport al armamen
tului nuclear, în general existent în
țările celor două blocuri militare.
Fără nici o îndoială că aceasta nu
constituie o rezolvare radicală a pro
blemei lichidării rachetelor cu rază
medie de acțiune.
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Ceaușescu, secretar
Republicii Socialiste
special al postului
căruia i-a acordat

Este necesar, după părerea mea, să
se acționeze cu toată hotărîrea pen
tru oprirea amplasării noilor rache
te americane, dar și pentru retra
gerea și distrugerea rachetelor so
vietice, pornindu-se, desigur, de la
un echilibru al armamentelor exis
tente în cele două blocuri militare.
Pînă la realizarea unei distrugeri
totale a acestor rachete, noi consi
derăm că sînt necesare și măsuri
parțiale, deci și o reducere echili
brată a acestor tipuri de arme. Re
pet. consider însă că trebuie să fa
cem totul pentru ca în Europa să
nu mai existe rachete cu rază me
die de acțiune și. în general, nici
un fel de rachete nucleare.
Numai așa se poate asigura secu
ritatea, se pot crea condiții pentru
trecerea în continuare la o dezar
mare generală.
INTREBAE : Răminlnd fidel
poziției și inițiativelor dumnea
voastră de a se diminua con
tinuu bugetele militare și a se
ajunge la o Europă fără rachete,
credeți, domnule președinte, că
propunerile ce s-au făcut la Praga reprezintă un temei suficient
de tratative pentru Occident ?
După dumneavoastră, care sint
elementele ce pot asigura un
echilibru in Europa ?
RĂSPUNS : La Praga s-a propus
începerea de negocieri directe între
cele două blocuri militare — Pactul
de la Varșovia și N.A.T.O. — pentru
o reducere generală a înarmărilor și
— repet încă o dată — în primul
rînd a armamentelor nucleare. In
acest cadru, s-a formulat și propu
nerea de a se realiza un acord pri
vind înghețarea cheltuielilor mili
tare și trecerea, ulterior, la reduce
rea acestora.
In această privință. România a
adoptat încă cu doi ani în urmă mă
suri de reducere a cheltuielilor mi
litare, iar pentru acest an a hotărît
să nu mai crească aceste cheltuieli,
păstrîndu-le — pînă în 1985 — la ni
velul anului 1982. Considerăm, desi
gur, că o asemenea măsură este im
portantă în primul rînd pentru
România, dar poate constitui un
exemplu și pentru alte state, avînd
în vedere că reducerea cheltuielilor
militare trebuie realizată cu deose
bire de către marile puteri, de cei
care cheltuiesc sume uriașe pentru
nevoile militare. Dacă această redu
cere s-ar realiza numai de către
România și de către Olanda, spre
exemplu, ea nu ar avea o influentă
prea mare, dar dacă la o asemenea
acțiune se vor angaja Uniunea Sovietă și Statele Unite ale Americii
— deci, deopotrivă, țările din Pactul

de la Varșovia și N.A.T.O., care
cheltuiesc peste 80 la sută din su
mele folosite pe plan mondial pen
tru înarmare — aceasta ar avea o
influență hotărîtoare pentru dezar
mare, pentru întărirea încrederii,
pentru politica de pace și securitate.
In acest sens, consider că este ne
cesar ca țările din N.A.T.O. și din
Pactul de la Varșovia să treacă la
discuții directe pentru realizarea
unui acord corespunzător în vederea
reducerii cheltuielilor militare și
trecerii la dezarmare.
Aceasta este în interesul fiecărui
popor, în interesul Europei, în inte
resul vieții și existenței civilizației.
ÎNTREBARE: Dumneavoastră,
domnule președinte, v-ați refe
rit la un program concret de re
ducere a forțelor convenționale,
respectiv 40 000 de oameni din
partea Tratatului de lă Varșovia
și 20 000 din partea N.A.T.O.
Aveți propuneri concrete pentru
o asemenea reducere ?
RĂSPUNS : România a prezentat
mai multe propuneri, inclusiv re
cent, cu privire la o reducere echi
librată, mai mare, pentru Europa
centrală, «lin partea țărilor Pactului
de la Varșovia, tocmai pentru a se
face primul pas în direcția trecerii
la dezarmare, deoarece această re
ducere nu afectează în nici un fel
nici paritatea, nici raportul de forțe
între cele două părți, ci constituie,
de fapt, mai mult o măsură simbo
lică, de întărire a încrederii pentru
a se trece la tratative concrete în
vederea unei reduceri radicale și se
rioase a armamentelor și a forțelor
militare din Europa.
ÎNTREBARE : Se poate apre
cia că reducerea forțelor con
venționale, pe care dumnea
voastră ați formulat-o, implică o
recunoaștere a unui decalaj mi
litar, in favoarea Estului, așa
cum se susține in Occident ?
RĂSPUNS : Nu cred că se poate
vorbi, astăzi, de un decalaj militar
între Vest și Est. sau între N.A.T.O.
și Pactul de la Varșovia, deoarece
avind in vedere armamentele nuclea
re cu nuterea lor de distrugere uria
șă, o diferență de cîteva zeci de mii
de oameni, în plus sau în minus,
într-o parte sau alta, nu schimbă cu
nimic raportul de forțe.
Se soune că fiecare parte poate
să distrugă de cel puțin 10 ori
lumea. Deci, este greu să Se vor
bească — în asemenea împrejurări
— că s-ar afecta raportul de forțe
dacă o parte sau alta dispune de
cîteva zeci de mii de oameni în plus.
Pentru Europa, problema este —
în primul rind — de a se pune capăt
cursei înarmărilor, de a se trece cu
hotărire la reducerea cheltuielilor
militare, la neamplasarea de noi ra
chete nucleare și distrugerea celor
existente.
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Vibrante mărturii ale sentimentelor de profundă stimă și devotament
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față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărire unanimă de a înfăptui

:

neabătut politica partidului de înflorire continuă a patriei socialiste

}
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AZI iNCEP LUCRĂRILE CONFERINȚEI A XIII-A A UNIUNII
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

REZULTATE ALE ÎNDEPLINIRII PLANULUI PE 1982

Puternică afirmare a spiritului revoluționar,

a atașamentului tinerei generații
față de partid și patria socialistă
Desfășurîndu-se în atmosfera de
puternic entuziasm în care tînăra
generație a patriei, împreună cu în
tregul nostru popor au omagiat îm
plinirea a 50 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și aniversarea zilei sale
de naștere, lucrările celei de-a XIII-a
Conferințe a Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
constituie pentru toți studenții țării
un minunat
prilej de afirmare a
profundelor sentimente de înaltă
prețuire și vie recunoștință față de
secretarul general al partidului, față
de activitatea sa neobosită pusă in
slujba împlinirii celor mai nobile
idealuri ale poporului român, față de
energia sa revoluționară consacrată
înfăptuirii obiectivelor dezvoltării
multilaterale a țării, față de geniul
politic al celui care conduce cu stră
lucire destinele națiunii noastre spre
culmile civilizației socialiste și co
muniste.
Constituind pentru tînăra genera
ție universitară, pentru toți tinerii
patriei modelul suprem la care ra
portăm propria noastră devenire co
munistă,
clocotitoarea activitate a
secretarului general al partidului este
pătrunsă, totodată, de o pilduitoare
— și onorantă pentru noi — con
secvență revoluționară în abordarea
problematicii tineretului. In
acest
context — și fiindcă ne aflăm
în preajma primei Conferințe a
U.A.S.C.R. din cel de-al doilea sfert
de veac al existenței sale — subli
niem cu mîridrie patriotică faotul
profund semnificativ că însăși înfiin
țarea organizației noastre și întreaga
ei activitate sînt indisolubil legate
de gîndirea politică și acțiunea clar
văzătoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. In cuvîntarea rostită Ia
adunarea solemnă consacrată jubi
leului organizațiilor de tineret, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia :
„Crearea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, în urmă cu 25 de
ani, a constituit o necesitate pentru
o mai hună organizare a activității
studenților, pentru organizarea în
tregii studențimi într-o organizație
revoluționară a tineretului, care să
contribuie la formarea tineretului
intelectual în spiritul concepțiilor re
voluționare despre lume și viată, al
muncii, al servirii întotdeauna a po
porului".
Organizațiile revoluționare de ti
neret din patria noastră se bucură
de marele privilegiu de a beneficia

de înalta atenție și îndrumarea direc
tă a secretarului generai al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care exercită o puternică influență
modelatoare în procesul de formare
multilaterală a tinerei generații, de
afirmare a sa ca puternică forță so
cială în societatea noastră, în înde
plinirea la un nivel calitativ superior
a îndatoririi de a participa tot mai
activ la înfăptuirea exemplară a sar
cinilor stabilite de partid.
Pentru studențime, pentru școala
noastră superioară, preocuparea ne
mijlocită a secretarului general al
partidului pentru realizarea celor mai
de seamă obiective ale școlii supe
rioare românești, intervenția sa di-

Tudor MOHORA
președinte al Consiliului U.A.S.C.R.,
secretar al C.C. al U.T.C.
rectă în toate marile probleme ale
școlii, ale dezvoltării științei și cul
turii constituie temeiul hotărîrii de
a munci cu și mai multă tenacitate
și răspundere pentru a da, în orice
împrejurare, măsura conștiinței lor
patriotice, revoluționare.
Participarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la deschiderile anilor de
învățămint, sarcinile exprese trasate
unor institute și facultăți de a solu
ționa probleme concrete ale econo
miei noastre naționale, ale introdu
cerii progresului tehnico-științific au
reprezentat și reprezintă adevărate
programe de muncă pentru studenți
și cadre didactice, pentru
învățămîntul nostru superior.
Conferința va prilejui exprimarea
sentimentelor de înaltă gratitudine
față de partid, față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru minunatele con
diții de muncă și viață de care se
bucură astăzi studențimea, la un ni
vel de care nici o altă generație nu
a beneficiat/, pentru puternica dez
voltare a bazei materiale a învățămîntului nostru superior, concreti
zată în noi și moderne spații de învățămînt care completează în chip
strălucit harta universitară a țării.
Numai în perioada care a trecut
de la precedenta conferință au in
trat în funcțiune noi spații de învățămînt la Institutul politehnic Bucu

rești, Institutul politehnic Iași, Uni
versitatea Craiova, Institutul poli
tehnic Timișoara, Institutul de mine
Petroșani, institutele de învățămînt
superior din Oradea, Bacău, Suceava
ș.a. Ca urmare a preocupării sta
tornice a secretarului general al
partidului, școala superioară dispune
astăzi de aproximativ 1 700 000 mp
spații de învățămint.
In strînsă legătură cu reînnoirea
atașamentului profund al .tuturor
membrilor organizației noastre revo
luționare la politica internă și exter
nă'a partidului, la înflăcăratele în
demnuri- și luminoasele orientări ale
secretarului generai al partidului,
Conferința U.A.S.C.R. este chemată
să realizeze bilanțul întregii activi
tăți desfășurate de asociațiile stu
denților comuniști de la precedenta
conferință, al modului in care . au
fost îndeplinite hotăririle adoptate la
Forumul tinerei generații din 1980.
Spiritul de maturitate politică, de
exigență și responsabilitate în care
va fi realizat acest bilanț are in ve
dere realitatea că, pe perioada man
datului, care se va încheia
peste
cîteva zile, organizația revoluționară
a tineretului universitar a beneficiat
de documente de. partid de o, excep
țională importanță teoretică și prac
tică în orientarea și desfășurarea în
tregii activități. Din această perspec
tivă, conținutul de majoră importan
ță politică al raportului comunist pe
care studențimea, patriei îl prezintă
partidului, secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este dat
de analiza temeinică a modului în
care organizația studenților comu
niști își îndeplinește sarcinile care-i
revin din documentele Congresului
al XII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
Uniunea Asociațiilor Studenților
Comuniști din România se înfățișea
ză astăzi ca un detașament al tine
rei generații ferm hotărît să mun
cească pentru îndeolinirea exemnlară a marilor răsnunderi încredințate
de partid privind formarea multila
terală,
comunistă a studenților.
Acordarea, la îmolinirea a 25 de ani
de existentă, a înaltei distincții Or
dinul „23 August" clasa I a consti
tuit pentru organizația, noastră atît
o expresie elocventă a aorecierii de
care se bucură din partea Partidu
lui. a secretarului săji "“neral. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ““tivitatea

(Continuare in pag. a V-a)

Analize exigente ale problemelor
dezvoltării multilaterale
a tuturor localităților țării
In întreaga țară au început să se
desfășoare conferințele județene
ale deputaților consiliilor populare
comunale, orășenești, municipale și
de sector. Conform legii, aceste
conferințe sint organizate o dată
la doi ani și jumătate, precedind
Conferința pe țară a" președinților
consiliilor populare. Conferințele
județene ale deputaților prilejuiesc
întrunirea într-un cadru larg, de
mocratic, a celor peste 57 000 re
prezentanți aleși in toamna anului
trecut — prin votul direct al tu
turor cetățenilor patriei — în or
ganele locale municipale, orășe
nești și comunale ale puterii și
administrației de stat.
Conferințele județene ale depu
taților dezbat o
problematică ex
trem de bogată,
privind domenii
de maximă im
portanță pentru
întreaga viață economico - socială
a țării : înfăptui
rea prevederilor
planului național
unic de dezvolta
re economico-socială în profil te
ritorial și a programelor 1 speci
ale adoptate de Conferința Na
țională a partidului privind re
ducerea suplimentară a consumurilor de materii prime, materiale,
combustibili și energie ; dezvolta
rea producției agricole și înfăptui
rea programelor de autoconducere
și autoaprovizionare
teritorială ;
realizarea programelor de urbani
zare și sistematizare ; dezvoltarea
micii industrii ;
înfăptuirea pro
gramului
construcțiilor de locu
ințe ; perfectionarea activității și
a stilului de muncă al consi
liilor populare ; creșterea con
tribuției
organelor
locale
ale
puterii și administrației de stat
la organizarea și desfășurarea
activității cultural-educative, de
ridicare a conștiinței socialiste a
cetățenilor. Luind în discuție ase
menea probleme de cel mai larg
interes, participant!! la conferin
țele județene ale deputaților sînt
chemați să analizeze, într-o atmos
feră de înaltă exigență și respon
sabilitate. atît rezultatele obținute
in primii doi ani ai actualului cin
cinal, cît și măsurile ce se cer
luate în continuare pentru sporirea
contribuției consiliilor populare la
Îndeplinirea integrală a prevederi
lor de plan pe 1983 și pe întregul
cincinal.
Conferințele județene ale deputatilor se desfășoară în contextul
general al orientărilor și indica
țiilor cuprinse in Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Confe

rința Națională. Secretarul general
al partidului a relevat, cu preg
nanță. nu numai rolul crescind al
statului, în ansamblul său, in ac
tuala etapă a construcției socialiste
din țara noastră, ci și al orga
nelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, funcțiile în mod
necesar sporite și cu mult mai
responsabile ale acestora în cadrul
procesului de întărire a autoconducerii, autogospodăririi și autofi
nanțării unităților administrativtcritoriale.
Este indiscutabil că o serie de
consilii populare au acumulat în
ultima perioadă o bogată experien
ță în domenii dintre cele mai di
verse. Dar tot atît de indiscutabil
este și faptul că
la multe consilii
populare persistă
tendințe, de limi
tare a activității,
o anumită unilateralizare, în sen
sul limitării pre
ocupărilor îndeo
sebi la sarcinile
și problemele administrativ-edili tare. Or, dacă
aceste probleme
își au importanța lor — și trebuie
să se bucure în continuare de aten
ția cuvenită — cerința este ca ele
să-și găsească întregire prin creș
terea hotărită a rolului consi
liilor populare în dezvoltarea în
tregii activități economice. Este, de
aceea, o temă prioritară pentru
conferințele județene ale deputatilor să analizeze modul în care
consiliile populare își exercită atri
buțiile în această direcție, punînd
accentul pe răspunderile privind
îndeplinirea planului economic în
prcfil teritorial, dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime, re
ducerea consumurilor de materii
prime, materiale, energie și com
bustibili in unitățile de producție
din industria republicană și locală,
Realizarea la timp și în condiții de
eficientă sporită a investițiilor pro
ductive.
In mod deosebit se impune să
se analizeze exigent modul în care
se asigură valorificarea marilor re
zerve locale de materii prime, ma
teriale recuperabile și refolosibile.
In această ordine de idei, confe
rințele județene 'sint chemate să
stabilească noi căi de extindere a
micii industrii, pentru întărirea
economică a localităților,
pentru
sporirea posibilităților de autogospodărire și autofinanțare, precum
și în vederea satisfacerii la un ni-

ÎN INTÎMPINAREA
CONFERINȚEI PE ȚARÂ
A PREȘEDINȚILOR
CONSILIILOR POPULARE

In aceste zile, aniversăm 50 de ani de la eroicele lupte revolu
ționare din 1933 ale muncitorimii române — moment culminant al
valului uriaș al bătăliilor de clasă ce cuprinseseră întreaga țară în
perioada marii crize economice interbelice. Le evocăm cu aleasă
cinstire și profundă mîndrie, pentru că acele puternice confruntări
de clasă sînt elocvente mărturii, peste vreme, ale bogatelor tradiții
de luptă revoluționară ale clasei "noastre muncitoare, ale puternicei
sale afirmări în viața social-politică a țării.
Prețuim și cinstim acest eveniment înscris definitiv în biografia
revoluționară a clasei noastre muncitoare pentru că atunci s-a dat
glas cu putere protestului împotriva asupririi sociale, împotriva aca
parării bogățiilor țării de către monopolurile străine, hotărîrii întregu
lui popor de a apăra și lărgi drepturile democratice, de a se opune
fascismului și războiului, de a apăra independența și integritatea țării.
Azi, clasa noastră muncitoare, împreună cu întregul nostru popor,
strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, își îndeplinește cu strălucire înalta sa misiune is
torică, acționînd cu înaltă responsabilitate și eficiență pentru sporirea
avuției naționale, pentru progresul continuu al României socialiste.

Mărețe pagini de luptă in istoria clasei
muncitoare, a Partidului Comunist Român
PAGINA A IV-A y
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Ora exactă

Combinatul de fibre sintetice
din Iași a fost dotat cu un ceas
electronic, adus din import, care
avea terminale în toate sectoa
rele, astfel inăit oamenii știau
in orice moment... ora exactă.
In ultima vreme — aflăm din
ziarul „Flacăra lașiului" —
ceasul mergea din ce in ce mai
prost. Anapoda. Soluția ? Adu
cerea unor piese din import.
— Nici vorbă de așa ceva ! —
și-au dat oamenii cu părerea.
Ce, noi nu sintem in stare să le
facem ?
Ba da ! Și nu numai piesele
de schimb necesare. Trei inge
nioși — un muncitor, un maistru
și un inginer — s-au apucat nu
să-l repare, ci să meșterească
un ceas cu totul nou. Și incă din
materiale refolosibile rezultate
chiar din procesul de producție
al combinatului. Un ceas nou,
de mare precizie. Și, in plus, ei
au realizat și un afișaj electro
nic, de mari dimensiuni, pe care
l-au montat la poarta principa
lă, astfel că și trecătorii iși pot
potrivi acum... ceasul.
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și unul!

Despre priceperea și hărnicia
mecanizatorilor de la secția din
Pișchia a S.M.A. Fibiș, județul
Timiș, am mai scris in rubrica
noastră in urmă cu aproape trei
ani, cînd unul dintre ei, Gheor
ghe Avram, ciștigase concursul
profesional pe țară dotat cu tro
feul „Tractorul de aur". De data
aceasta este vorba de frații Stan
de la aceeași secție de mecani
zare din Pișchia. Sînt cinci frați
și toți cinci — tractoriști: Avram,
Gheorghe, Rovin, Traian și Ion.
Cel mai mare are 36 de ani, iar
cel mai mic — 21. Despre ei, inginerul-șef al S.M.A. Fibiș, Bu
jor Jurcă, ne-a spus doar atit :
„Toți cinci sînt cei mai buni
dintre cei mai buni. Intr-un
cuvint, unul și unul !“.
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Intîmplare
pe șosea
S-a intimplat pe șoseaua din
tre Călărași și Oltenița. Era sea
ră, deci vizibilitate redusă. Dru
mul era cu mâzgă, deci pericol
de derapare. Omul de la volanul
autoturismului conducea atent,
dar numai pînă in clipa in
care i-a apărut, in bătaia faru
rilor, un iepure. „Al meu ești 1“
— și-a spus omul pașnic de pînă
atunci de la volan, și unde nu
zici că a început să „valseze" cu
mașina pe șosea incercind să-l
orbească pe urecheat cu lumina
farurilor. La un moment dat,
mașina derapează și...
Și urmarea o aflăjri diri gazeta
< ’„Vremuri noi" din Călărași: șoferul-vinător s-g dat peste can
Cu mașină cu iot, dar a revenit,
ca prin minune, in șanț, tot pe
patru roți. Cel de la volan a scă
pat cu viață, iar urecheatul a
zbughit-o... iepurește în lumea
lui. Numai mașina, avariată, a
scăzut din înălțime cu vreo
douăzeci de centimetri...

Cuie in talpa...
O intîmplare năstrușnică pe
trecută in comuna Ulma, jude
țul Suceava, avindu-l ca perso
naj principal pe loan Pratescu.
După ce a zăbovit pină n-a mai
putut la bufet, unde băutura
peste măsură il făcuse să se incaiere cu un consătean, I.P. s-a
dus la meșterul cizmar și i-a ce
rut să-i repare o gheată.
— Care gheată, bădie ? — a
întrebat meșterul.
— Aiasta ! — a răspuns I.P.,
întinzindu-i piciorul.
— Foarte bine, ți-o repar ime
diat, dar scoate-o din picior.
— N-o scot !
— Ba ai s-o scoți, că altfel nu
pot s-o repar.
— Ba ai să poți, că altfel...
Văzind că meșterul nu se lasă
convins, I.P. s-a înfuriat rău de
tot, incercind să-l lovească și pe
el, ca și pe cel de la bufet.
N-a mai apucat, pentru că I.P.
a fost „încălțat" pentru șase
luni. Singur și-a bătut cuie-n
talpă.

Tur-retur
Am scris — Si nu o dată —
cazuri
in rubrica noastră despre
,
de scrisori rătăcite sau sosite la
destinatari cu mari întirzieri.
Dar iată și o situație cu totul
neobișnuită, relatată in ziarul
„Drum nou" din Brașov. Aflăm
că o scrisoare s-a plimbat mai
multe zile, pe traseul tur-retur,
intre expeditor și I.M. din Bra
șov. Motivul : scrisoarea nu avea
aplicată marca poștală. Ba. colac
peste pupăză, era scrisă greșit
și adresa destinatarului. Dar cine
credeți că expediase respectiva
scrisoare fără timbru și cu adre
sa gteșit scrisă ? Nimeni altci
neva decît... Direcția județeană
de poștă și telecomunicații !

Confuzie
tn zona gării din municipiul
Brăila a fost găsit corpul neîn
suflețit al unui bărbat in virstă
de 40—45 de ani. Nu avea asupra
sa nici un fel de act care să-i
ateste identitatea. La fața locu
lui, atit soția și alte rude, cit și
vecinii au confirmat, fără nici
un dubiu, că era vorba de A.N.
Necaz mare !
Numai că, in după-amiaza aceleiași zile, cine credeți că
vine, ca de obicei, de la muncă
și intră pe ușă ? Chiar A.N. in
persoană ! Soția, rudele și ve
cinii, care se și apucaseră să se
pregătească de doliu și Inmormîntare, au rămas cu gura
căscată.
— Ce s-a intimplat ? — i-a
întrebat omul.
...Păi, ce să se întîmvle ? S-a
intimplat ca omul decedat în
zona gării Brăila să semene
neînchipuit de bine cu A N. Ba
mai mult : avea haine, pantofi
și șapcă absolut identice, că puteai să juri că era el...
Rubrică realizată de
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Exploatarea minieră Leșu Ursului

Eficiența programului de lucru continuu1
— demonstrată în practică
tat, preciza tovarășul Florin Andriescu, director adjunct al unită
ții, vom obține 50 000 tone mine
reuri cuprifere peste plan".
Primele rezultate ale aplicării
noilor măsuri au început să se vadă
chiar de luni, cînd în schimbul I
s-a realizat o producție de 1246
tone minereuri. Pînă joi sporul de
producție peste plan a ajuns la 600
tone. Unul dintre fruntașii în
trecerii socialiste, șeful de brigadă
Tetru Moraru, ne-a spus la ieșirea
din schimb : „împreună cu minerii
din brigada mea ne exprimăm de
plina adeziune față de măsurile
stabilite de conducerea partidului
pentru dezvoltarea bazei de mate
rii prime a țării. Pînă acum, briga
da mea și-a depășit planul cu peste
200 tone minereu și vrem să ridi
căm sporul de producție la peste
3 500 tone pînă la sfirșitul anului".
(Sava Bejinariu).

începînd de luni, 7 februarie, mi
nerii de la Exploatarea L-eșu Ur
sului au trecut la programul de
lucru continuu. Acest moment este
marcat și printr-o serie de îmbu
nătățiri aduse procesului de pro
ducție. Astfel, se va extinde me
toda de exploatare în subetaje cu
înălțimea de 6 metri, ceea ce va
determina obținerea suplimentară
a unei producții de 16 500 tone mi
nereuri cuprifere. Gradul de me
canizare a lucrărilor va spori de
la 94 la sută la 96 la sută, ceea
ce va avea ca efect creșterea pro
ducției cu aproximativ 16 000 tone
minereu. Alte măsuri vizează per
fecționarea activității de întreținere
și reparații la puțurile de extrac
ție. începînd de duminică. 13 fe
bruarie, revizia utilajelor și insta
lațiilor miniere va fi efectuată de
echipe complexe, special consti
tuite. „Prin aplicarea riguroasă a
programului pe care l-am adop
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Ample măsuri de modernizare
a activității în subteran și în cariere
în prima decadă din luna februa
rie, oamenii muncii de la între
prinderea minieră Cîmpulung Mus
cel au extras suplimentar circa
2 000 tone cărbune, care se adaugă
celor 25 000 tone obținute peste
plan în luna ianuarie. Printre
fruntași se numără minerii carierei
Aninoasa, sectorului Cotești și ai
minei Pescăreasca. „Așa cum am
arătat și la plenara cu activul de
partid, ne-a spus șeful de forma
ție Virgil Popescu, programul de
lucru continuu, in trei schimburi a
cite 8 ore, ne dă posibilitatea să
livrăm economiei naționale canti
tăți sporite de lignit. Sintem însă
conștienți că pentru aceasta tre
buie să asigurăm toate condițiile
tehnice și organizatorice necesare
funcționării exemplare a utilaje
lor".
Iată și cîteva dintre acțiunile în
treprinse pentru sporirea produc
ției de cărbune. La mina Pescăreas

ca a fost pus în funcțiune un nou
complex
mecanizat, care asigură
creșterea cu 40 la sută a producției.
La cariera Aninoasa, concomitent
cu îmbunătățirea activității de în
treținere și reparare a utilajelor,
s-au primit
cinci autobasculante
noi.
Inginerul Florian Stoenescu, di
rectorul
întreprinderii
miniere,
ne-a precizat că, de fapt, în toate
minele au loc înnoiri tehnice. Uti
laje noi urmează să fie puse în
funcțiune și în minele Slănic, Berevoiești și Godeni. Se lucrează intens
și la mina Boteni pentru darea în
exploatare înainte de termen a unei
magistrale de mare capacitate pen
tru transportul cărbunelui din sub
teran la suprafață. Amplul pro
gram de înnoiri tehnice, precum și
măsurile luate pentru generaliza
rea acordului global dau garanția
că minerii musceleni vor obține in
continuare rezultate superioare în
producție. (Gheorghe Cîrstea).

întreprinderea minieră Șotînga

în prima decadă din februarie
— 1000 tone cărbune peste plan

Acțiuni imediate pentru completarea
și ridicarea calificării forței de muncă

în spiritul exigențelor formulate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., minerii de la între
prinderea minieră din Sărmășag,
județul Sălaj, acționează ferm pen
tru traducerea în viață a sarcini
lor ce le revin.
— Dealtfel, precizează tovarășul
Nicolae Colțan, directorul tehnic
al întreprinderii, noi lucrăm cu
program de 8 ore de mai multă
vreme, ceea ce s-a dovedit a fi de
osebit de eficient sub raportul fo
losirii mai bune a utilajelor din
dotare, a timpului de lucru, al creș
terii spiritului de răspundere in
muncă, toate acestea concretizîndu-se în însemnate sporuri de pro
ducție. Activitatea în flux continuu
ne-a permis să realizăm în luna
Ianuarie un spor de producție de
2 520 tone cărbune net față de plan,
iar în prima decadă din luna fe
bruarie să extragem suplimentar
1 000 tone.
După aprecierea șefului sectoru
lui I. condus de inginerul loan
Oros, sector fruntaș pe întreprin

dere, aceste rezultate pozitive se
datorează măsurilor adoptate pen
tru îmbunătățirea organizării mun
cii, asigurarea unei discipline fer
me în producție, menținerea în
perfectă stare de funcționare a uti
lajelor și instalațiilor. Un deosebit
accent se pune aici pe efectuarea
reviziilor, de către echipe speciali
zate. în zile de repaus, pe desfă
șurarea corespunzătoare a activită
ții de aprovizionare a abatajelor cu
materialele și sculele necesare, asi
gurarea asistenței tehnice de către
specialiști competenți. precum și
pe alcătuirea unor formații de lu
cru omogene.
Șeful sectorului a ținut să facă o
precizare : „în condițiile în care
vom primi complexul mecanizat de
abataj pe care l-am solicitat, ne
angajăm să-l punem in funcțiune
înainte de termen. Ne vom organi
za munca în așa fel încît în per
manență să ne aducem întreaga
contribuție la realizarea producției
zilnice de 160—170 mii tone de căr
bune, așa cum s-a stabilit la re
centa Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R.". (Eugen Teglaș).

Angajați cu toate forțele în am
pla acțiune de transpunere in prac
tică a sarcinilor stabilite la recenta
Consfătuire de la C.C. al P.C.R.,
minerii de la Șotinga, județul Dîm
bovița, acționează cu spirit de răs
pundere pentru organizarea mai
bună a muncii, folosirea deplină a
utilajelor și a timpului de lucril și
ridicarea gradului de mecanizare a
lucrărilor, în vederea creșterii sus
ținute a producției
de cărbune.
Astfel, începînd din această săptămînă, în toate sectoarele minei s-a
trecut la programul zilnic de lucru
în trei schimburi de 8 ore, iar la
transportul cărbunelui se lucrează
în flux neîntrerupt. Pentru trece
rea la programul de lucru conti
nuu în sectoarele de extracție, s-a
organizat pregătirea, în cadrul unor
cursuri de calificare de scurtă du
rată, a 40 electricieni, 58 lăcătuși,
11 buldozeriști și 8 excavatoriști.
Totodată, în vederea realizării rit
mice a producție’, se pregătesc noi
fronturi de lucru, între care un
abataj frontal de rezervă în secto
rul Gheboieni, de unde se pot ex
trage lunar 5 000 tone cărbune. în
curînd va fi pus în funcțiune un

nou circuit pentru transportul pro
ducției din abataje în siloz, urmînd
ca personalul muncitor auxiliar din
acest sector să fie repartizat în sec
toarele direct productive. De notat
că in perioada care a trecut de la
începutul anului, minerii de aici au
extras suplimentar 2100 tone căr
bune.
„Sintem cu toții puternic mobi
lizați de indicațiile, de sarcinile pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
ni le-a trasat nouă, minerilor, ne-a
spus Gheorghe Genoiu, șef de bri
gadă. Doresc să precizez că am pri
mit cu satisfacție și aprobăm din
toată inima măsurile stabilite la
Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R.,
măsuri
necesare și
profund realiste, aceasta fiind ca
lea cea mai sigură pentru a extra
ge cantități cît mai mari de căr
bune și a ne spori astfel contribu
ția la asigurarea independentei
energetice a țării. De aceea, sintem
hotărîți să nu ne precupețim efor
turile pentru înfăptuirea lor neabă
tută". Ca urmare a măsurilor luate,
minerii de la Șotînga s-au angajat
să realizeze în acest an 20 000 tone
cărbune peste plan. (Gh. Manea).

în fiecare schimb, sarcinile de producție sînt sistematic depășite
continuă, cînd într-un front, cînd în
gelălalt, a utilajelor, .asigurindu-se o
înaltă productivitate a muncii. Acum,
după primele trei zile de muncă.po
trivit noului program, ne gîndim
serios și la alte măsuri care se im
pun pentru a folosi cît mai eficient
utilajele și timpul de muncă.
Firește, trecerea la lucrul în trei
schimburi presupune și alte acțiuni
și măsuri tehnice și organizatorice,
intervenții prompte pentru ca ran
damentul în subteran să se măsoare
la suprafață intr-un număr sporit de
garnituri de vagoneți cu minereu
care urmează să ia calea flotațiilor.
Pentru a rezolva operativ toate pro
blemele producției și a acorda asis
tența tehnică necesară, conducerea
întreprinderii, toate cadrele tehnice
se află în permanență in subteran,
în mijlocul minerilor din diferite

sectoare. Bunăoară, una din proble
me se refeiă la pregătirile ce se fac
la Baia de Arieș pentru ca in aceas
tă lună să se introducă^ m. front
patru noi mașini de încărcat mine-,
reu. De asemenea, a început orga
nizarea unor cursuri profesionale
de calificare și policalificare pentru
mineri, impuse de sarcinile comple
xe pe care trebuie să le îndepli
nească în subteran. în condițiile
aplicării acordului global.
La cantina întreprinderii din Baia
de Arieș se servesc zilnic în mod
gratuit minerilor, la intrarea în șut,
1 100 mese. Minerul loan Trif toc
mai părăsea cantina. îndreptindu-se
spre sala de apel. Din vorbă in vor
bă, aflăm că acest miner este cîști—
gătorul primei ediții desfășurate în
1982 a întrecerii minerești dotate cu
trofeul „Diamantul de Arieș". Chiar
in ziua respectivă, într-un cadru
festiv, înconjurat de ortaci, loan
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întreprinderea minieră Cîmpulung Muscel

întreprinderea minieră Sărmășag

(Urmare din pag. I)

Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii

PATRIEI-MAI MULT CĂRBUNE, MAI MULTE MINEREURI!\
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Pregătiri pentru campania
agricolă de primăvară
Repararea
utilajelor
agricole
statiunlle pentru
mecanizarea agriculturii din ju
dețul Mureș repararea utilajelor
agricole este avansată și, după
cum apreciază specialiștii Trus
tului S.M.A., pînă la 15 februa
rie lucrările se vor încheia. în
acest scop, în stațiunile Reghin,
Ungheni, Morăreni, Sărmașu.
Dumbrăvioara și altele a fost
introdus lucrul în schimbul II și
în acord global. Receptionarea
tractoarelor și mașinilor agrico
le reparate se face pe grupe de
stațiuni, de comisiile din uni
tăți și specialiștii Trustului
S.M.A. Pentru a suplini lipsa
unor piese de schimb, la centrul
de reparații din Tg. Mureș se
recondiționează majoritatea pie
selor deficitare, precum și unele
ansamble: chiulase, biele, pompe
de apă, cilindri, arbori motor.
Numai în această iarnă au fost
recuperate piese in valoare de 11
milioane lei. (Gheorghe Giur
giu).

Piese de schimb re’
condiționate.In judetul c°vasna au fost luate măsuri su
plimentare pentru încheierea re
parării tractoarelor in termenul
stabilit. în atelierul specializat
din Sfintu Gheorghe s-a intro
dus schimbul doi, iar în celelal
te ateliere se lucrează în schim
buri prelungite. Pentru a se asi
gura o parte din piesele de
schimb deficitare, în județul Covasna s-a recurs la reconditionarea celor uzate. Astfel, au fost
recondiționate un mare număr
de fuzete. manșoane de cupla
re. distribuitoare hidraulice, ci
lindri de forță pentru tractoare,
reductoare planetare, variatoare,
scuturători, cuțite pentru com
bine C-12,
cormane de plug,1
cuțite de cultivator, fuzete și
proțapuri pentru remorci. To
tuși. mai lipsesc unele piese pe
care industria întîrzie ,șă le li
vreze. Pentru tractoare nu s-au
asigurat nuntea din soațe, insta
lația hidraulică, mecanismul de
direcție ; la combine — piese
pentru instalația electrică, ambreiaiul.
cuplajul
unghiular,
postbătătorul ; la mașini agri

cole — cuțitele pentru combinatoare și mai multe tipuri de
rulmenți. (Păljănos Maria).

Fertilizarea ogoarelor,
în ultimele zile, în județul Vas
lui ritmul fertilizării terenurilor
cu îngrășăminte naturale a spo
rit considerabil. Se folosesc acum în acest scop, intr-o mai
•mare măsură, atelajele și se ac
ționează masiv mai cu seamă în
primele ore ale dimineții, cînd
pămîntul este înghețat. Elocvent
pentru amploarea pe care a că
pătat-o această importantă lu
crare este faptul că de la aproa
pe, 1 800 tone de îngrășăminte
naturale cite se duceau într-o
singură zi in întreg județul pe
ogoare în prima parte a lunii
ianuarie, în prezent s-a ajuns
să se transporte zilnic în cîmp
circa 4 200 tone. Numai de la 1
ianuarie pînă la 8 februarie au
fost transportate în cimp 201 500
tone gunoi de grajd. Cele mai
bune rezultate au fost obținute
în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Birlad, Fălciu. Huși. Murgeni, Zorleni,
Banca. (Petru Nccula).

Lucrări de îmbunătă
țiri funciare. P«>fitînd de
iama blîndă din acest an. for
mațiile de lucru ale întreprin
derii de utilaj terasier, îmbună
tățiri funciare, proiectări și
execuții construcții Cluj se află
în plină activitate pe toate șan
tierele și punctele de lucru, ast
fel că prevederile de plan pe
luna ianuarie au fost îndeplinite
și depășite. Numai la amenajă
rile de pe Valea Gădăliniilui au
fost executate drenaje pe o lun
gime de 2 km. canale de dese
care pe 1.5 km, au fost exca
vați peste 36 000 mc pămînt etc.
în acest an. în județul Cluj ur
mează a fi executate, cu mij
loace financiare puse la dispo
ziție de stat, lucrări de comba
tere a eroziunii solului în sistem
pe mai bine de 3 000 de hecta
re, de redare în circuitul agricol
a circa 100 hectare și impor
tante amenajări piscicole pe Va
lea Fizeșului, Geaca. Mărtinești
și altele. (AI. Mtireșan).

Trif a intrat în posesia rivnitUlui
trofeu, devenind astfel minerul nr. 1
al întreprinderii. Titlu cîștigat pe
merit în, competiția hărniciei și bu
nei pregătii prqfesionaje.
— în acest an, întrecerea va fi mal
dirză — este de părere loan Trif.
Așa se Intîmplă între mineri. Noile
condiții de organizare a muncii ridi
că pe un plan calitativ superior în
trecerea. Oricine va obține însă
„Diamantul de Arieș", din această
întrecere va avea de cîștigat în pri
mul rînd tara, care va primi tot mai
mult minereu. în ce ne privește, ac
ționăm astfel ca planul și angaja
mentele să fie îndeplinite în mod
exemplar și chiar depășite.
Ceea ce, judecind după cum se
muncește, este pe deplin posibil.
Directorul
întreprinderii
miniere
Baia de Arieș. ing. Ioan Giura, a
ținut să ne spună : „De la Începu
tul acestui an, colectivul unității

noastre a depășit planul producției
fizice cu 6 000 tone minereu, ceilalți
indicatori fiind de asemenea reali
zați. Numai în zilele de 7, 8 și 9
februarie,' producția, suplimentară de
minereu s-a ridicat la 260 de tone.
De fapț, de la aplicarea noului pro
gram de lucru, în fiecare schimb
sarcinile de extracție a minereului
sînt sistematic depășite".
Asemenea celorlalte detașamente
de mineri ai țării, ortacii din Baia
de Arieș, urmașii băieșilor de altă
dată, acționează cu răspundere și
stăruință pentru realizarea sarcini
lor ce le revin, răspunzînd prin
fapte chemării însuflețitoare adre
sate de secretarul general al parti
dului de a spori volumul extracției
de minereu, în interesul dezvoltării
economiei naționale, a patriei noas
tre socialiste.

Ștefan DIN1CA

corespondentul
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Pe o platformă cu roți pe
pneuri se încarcă cinci tone
de sfeclă. Aștept să vină
tractorul să o remorcheze.
Dar in locul tractorului so
sește un cooperator cu trei
cai. Cei trei cai înlocuiesc
— și cum se va vedea cu
foarte mult succes in ce
privește rapiditatea și eco
nomicitatea — 65 C.P. în
mai puțin de 2 ore platforma-căruță va fi adusă din
nou in cîmp, unde cei cinci
cooperatori se grăbesc să
o încarce, pentru că pină
seara vor să mai facă cel
puțin două transporturi.
Nu e un caz singular.
Ceea ce relatam face parte
din activitatea curentă, de
zi cu zi, ce se desfășoară
la C.A.P. Salonta-Bihor,
cooperativă agricolă ale
cărei rezultate o recoman
dă de mulți ani de zile
drept una din unitățile
model
ale
agriculturii
noastre socialiste. Ceea ce
se face aici in privința op
timizării transportului și
asigurării celor mai eco
nomicoase mijloace pentru
transportul produselor agricole aduce in prim plan
o problemă de mare im
portanță și de perspectivă
în ce privește concepția și
organizarea
efectivă
a
transportului în agricultură
și cu deosebire a transpor
tului intern. Adică a ace
lui transport efectuat în
perimetrul fiecărei unități
agricole.
In fond, chiar
dacă ar fi din belșug —
dar nu este — combustibil
(ne referim în cazul
de
față la motorină), acesta
nu mai constituie de mult
o soluție rentabilă din nici
un punct de vedere pentru
transportul
pe
distanțe
scurte, pentru ceea ce nu
mim îndeobște transportul
intern.
Dar să vedem in ce con
stă în mod concret expe
riența de la C.A.P. Salonta in ce privește optimiza
rea transportului.
Cooperativa agricolă din
Salonta dispune de o ca
pacitate proprie de trans
port de circa 1 200 tone,
din care aproape 28 la sută
o
reprezintă
mijloacele
hipo, respectiv cele 72 de
atelaje tip platformă. Cu
aceste din urmă mijloace
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„Activitatea bine organizată,
in schimburi de opt ore, ne permite
să sporim substanțial randamentul
muncii in abataje11

la ieșirea din schimb, brigadierul llie Amorăriței discută cu ortacii săi
despre ultimele rezultate ale muncii lor
Foto : Ștefan Nemecsek

Mărturisesc, m-a în
cercat o adincă emo
ție cînd mi s-a în
credințat sarcina de a
asigura, împreună cu
ortacii mei, funcționa
rea la mina Uricani a
primului complex me
canizat cu cea mai
mare
înălțime
din
tară, cu care a fost
dotată întreprinderea
noastră la indicația
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
minerul
nostru de onoare. In
trarea în funcțiune a
acestei adevărate uzi
ne subterane. în au
gust 1981. a constituit
un examen al iscusin
ței colective din mina
noastră. De atunci, cei
68 de ortaci ai mei, din
care 70 la sută sînt
policalificați — mineri
și. in același timp,
mecanici cu o înaltă
calificare — și-au îm
bogățit experiența, au
acumulat noi cunoștin
țe, pe care le aplică cu
rezultate tot mai bune
in producție. Acum,
cînd toți minerii țării
sînt angajați. într-o
deplină
unitate de
voință și acțiune, pen
tru a transpune în
viată indicațiile și orientările
subliniate
de secretarul general
al partidului la Con
sfătuirea de lucru de
la C.C. al P.C.R. și,
îndeosebi, pentru a asigura aplicarea cu re
zultate superioare a
noului program de
muncă în trei schim
buri de 8 ore, și
noi, minerii de la
Uricani, sîntem pă
trunși de înaltă res
ponsabilitate
comu
nistă
și
patriotică,
sporindu-ne eforturi
le pentru a da tării
mai mult cărbune.
Brigada pe care o
conduc obține, cu ajutorul celui mai mo
dern și mai productiv
complex
mecanizat
din țară, productivitățile cele mai mari din
industria carboniferă :
18—20 tone cărbune pe
post. Iată cum înțe

legem noi să ne or
ganizăm
activitatea,
încă din prima clipă
cînd am preluat mon
tarea
complexului
ne-am impus o re
gulă de la care să nu
ne abatem sub nici un
motiv : să avem gri
jă de utilaje ca de
ochii noștri, să le în
grijim și să le între
ținem „ca la carte", ba
chiar, zicem noi, mai
riguros decît scrie in
instrucțiunile tehnice,
și să nu ne abatem
niciodată de la pro
gramele de revizie și
întreținere. Apoi, acordăm toată grija or
ganizării
superioare,
la nivelul tehnicii din
dotare, a muncii fie
cărui om din briga
dă. Combinerii. elec
tromecanicii
și hidraulicienii au sarcini
precise, sint speciali
zați pe operații de lu
cru. dar. oricind, fie
care poate să execute
și altă operație, in
funcție de necesități.
Ne ajutăm astfel re
ciproc în muncă, printr-o colaborare strînsă în abatajul care se
întinde pe o lungime
de 100 metri. Totoda
tă. avem formate echipe specializate pe
fiecare schimb pentru
executarea in avans a
galeriilor de cap și de
bază, a intersecțiilor,
și avem manipulanții
necesari pentru a asi
gura funcționarea nor
mală a transportoare
lor pînă la deversa
rea cărbunelui în si
loz.
în
ciclograma
noastră de lucru sînt
prevăzute cu mare exactitate și se respec
tă întocmai operațiile
tehnologice de tăiere
și evacuare a cărbu
nelui.
Procedînd așa. com
plexul nostru mecani
zat arată și acum ca
nou și. ce este mai im
portant, va fi incă
mult timp capabil să
extragă cărbune. în
luna ianuarie am ob
ținut o avansare de 30
metri și am extras
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se efectuează circa 20 la
sută din volumul total de
produse ce se transportă
aici anual. Așa, bunăoară,
din cele 138 000 tone pro
duse, transportate în coo
perativa agricolă din Sa
lonta în campania din
toamna trecută, peste 25 000
au fost efectuate cu mijloa
ce hipo. O asemenea îmbi
nare a transportului meca
nizat cu cel animalier adu
ce cooperativei din Salonta
o economie de combustibil

lor trei cai, retribuția că
ruțașului, amortizarea atelajului. însumate la un
loc, aceste cheltuieli se ri
dică la 48 000 lei pe an.
Este drept, pare destul de
mult. Dar la Salonta retri
buția unui căruțaș depă
șește, în medie, 3 000 lei
pe lună, iar caii se bucură
de cea mai atentă îngriji
re. Punînd față în față
aceste cheltuieli cu venitu
rile care se realizează pe
fiecare atelaj — peste

riența Intîlnită la Salonta)
cîteva din cerințele ce tre
buie îndeplinite pentru a
asigura rentabilitatea fo
losirii calului. 1) Este ne
voie, inainte de toate, să
se asigure cai puternici,
cai de forță, în stare să
transporte cel puțin 3—4
tone, chiar în cele mai
grele condiții de teren ; 2)
Să se asigure folosirea
cailor în cea mai mare
parte a anului. La Salonta
un cal este folosit cel pu-

EXPERIENȚA C.A.P. SALONTA-BIHOR DEMONSTREAZĂ:

Cînd atelajele transportă cel puțin
cît tractoarele, agricultura are mult
de cîștigat
de peste 150 tone, echivalind cu 21 la sută din can
titatea totală de motorină
folosită de această unitate
într-un an.
Este sau nu este renta
bilă folosirea calului in agricultura
noastră ?
Cît
costă astăzi întreținerea
unui cal (deși in situația
de acum nici nu ar trebui
să se mai pună problema
costului, ci a faptului dacă
ai combustibilul sau nu) și
ce venituri aduce acesta ?
Vom incerca să răspundem
apelînd dinl,nou la datele
și cifrele din evidența
contabilă a cooperativei
din Salonta. Această uni
tate dispune de 210 cai, în
general cai mari, de po
vară. Spre deosebire de
alte locuri, aici la fiecare
atelaj se folosesc trei cai,
în loc de doi. Calculele de
eficientă se fac nu pe ani
mal, ci pe atelaj-complex,
înțelegînd
prin
aceasta
cheltuielile care se fac cu
furajarea și îngrijirea ce-

97 000 lei pe an — rezultă
un beneficiu net la fiecare
atelaj de circa 49 000 lei.
Pentru ca aceste
calcule
să fie însă cit mai aproape
de realitățile din agricul
tura noastră, comparația
trebuie să se facă cu ceea
ce cooperativa din Salonta
ar trebui să plătească în
treprinderilor
specializate
de transport, dacă în loc
să folosească
tracțiunea
animală ar fi obligată să
închirieze ’ mijloace auto.
Or, în acest caz raportul
este de 1 la 4,4. Sau altfel
spus, în locul fiecărui leu
cheltuit cu un atelaj, coo
perativa din Salonta ar
trebui să plătească 4,40
lei întreprinderii speciali
zate de transport.
Cu convingerea că datele
și comparațiile prezentate
sînt argumfente mai mult
decît convingătoare pentru
reconsiderarea calului în
agricultura noastră, în cele
ce urmează vom prezenta
(pornind tot de la expe-

țîn 312 zile pe an. Efecti
vul lor este dimensionat
astfel. încît să se asigure
efectuarea volumului mi
nim de transport absolut
obligatoriu pentru a asi
gura desfășurarea normală
a procesului de producție
indiferent
de
condițiile
meteorologice. Iată de ce
președintele
cooperativei
agricole, inginerul Alexan
dru Czege, este de părere
că, în condițiile unității
din Salonta, cele 72 de atelaje sînt suficiente pen
tru a realiza necesara op
timizare a transportului.
Desigur, aceasta este o
problemă care tine de
structura economică a fie
cărei unități, de posibilită
țile de asigurare a forței
de muncă. Important este
ca in toate cazurile anima
lele de tracțiune să fie fo
losite pe întreg parcursul
anului, știut fiind că pen
tru fiecare din acestea se
fac cel puțin atîtea chel
tuieli cît pentru o vacă

23 000 tone cărbune, aproximativ 40 la sută
din producția minei,
contribuind hotărîtor
la depășirea cu 8 000
tone cărbune a planu
lui de către colecti
vul
întreprinderii
noastre. Tn aceste zile
sîntem preocupați să
creștem viteza zilnică
de avansare de la 1,2
metri, cit realizam
înainte, la 1,6—1,8 me
tri, ceea ce ar însem
na să exploatăm trei
fișli de cărbune pe zi.
Aceasta ne va permi
te să sporim produc
ția zilnică de cărbune
cu cel puțin 200 tone.
Este de fapt cel mai
bun răspuns al nostru
la îndemnurile secre
tarului
general
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de
a mări cit mai mult
producția de cărbune
a țării, dovada că noul
program de lucru —
pe care îl aplicăm cu
bune
rezultate
din
ziua de 7 februarie —
își demonstrează întru
totul eficiența. Este
nu numai în interesul
economiei naționale, ci
și al nostru, al mine
rilor. să valorificăm
cît mai bine avan
tajele aplicării nou
lui program. întrucît pe măsura crește
rii producției de căr
bune sporesc și cîștigurile noastre.
în numai cîteva zile
din această lună, mi
nerii din întreprinde
rea noastră au extras
suplimentar 1 500 tone
de cărbune. în nume
le meu și al ortaci
lor din brigada pe
care o conduc, ne an
gajăm ca în perioa
da următoare să spo
rim și mai mult pro
ducția zilnică de căr
bune.

Ilie AMORĂRIȚEI
maistru
electromecanic,
șef de brigadă
la întreprinderea
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care produce 8—10 litri
lapte pe zi ; 3) Pentru a
asigura o rentabilitate cît
de cit tracțiunii animaliere
este nevoie de atelaje de
mare capacitate, ceea ce
impune in fața forurilor de
resort o schimbare a ac
tualei concepții cu pri
vire la rolul și funcțiunile
a ceea ce știam noi despre
clasica căruță ; 4) Să folo
sești tracțiunea animală
mai ales la transportul
produselor de volum mare,
dar ușoare sau în acele
activități care reclamă un
volum mic de transport.
Indiferent de modalități
le concrete de optimizare
a transportului in agri
cultură, problema în sine
prezintă un real interes
întrucît, așa cum se știe,
problema
combustibilului
este — șl va rămîne în
continuare — una din cele
foarte greu de soluționat.
Se cere — cum se cere de
altfel în toate sectoarele —
să se găsească soluții care
să ducă pe cît posibil la
eliminarea combustibilului
sau reducerea consumului
la maximum, Transportul
în agricultură va exista
cît va exista agricultura,
In agricultură nu se va
putea renunța la transpor
tul clasic, așa cum poate
se va întîmpla în unele
domenii de activitate. Pot
fi găsite soluții pentru re
ducerea distanței de trans
port, dar nu pentru elimi
narea lui. Or, pentru agri
cultura noastră — așa cum
sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — se
pune problema găsirii unor
mijloace de natură să ducă
la
reducerea
actualului
consum ridicat de combus
tibil. Este adevărat că, mai
ales în ultimii doi ani, se
manifestă mai mult interes
în unele unități pentru
creșterea cailor. Există și
un program național pen
tru dezvoltarea creșterii
cailor, a animalelor de
tracțiune în general. Im
portant este ca prevederile
Iui să fie îndeplinite, ast
fel încît costul transportu
rilor in agricultură să fie
redus cît mai mult.

Iosif POP
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NEABĂTUT POLITICA PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE CONTINUĂ A PATRIEI SOCIALISTE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
Colectivul de oameni ai muncii,
români, germani, maghiari, sîrbi și
de alte naționalități, de la întreprin
derea „ELECTROMOTOR-- TIMI
ȘOARA iși desfășoară activitatea în
spiritul documentelor adoptate de
Conferința Națională a partidului,
în spiritul prețioaselor dumneavoas
tră indicații cuprinse în Raportul
prezentat la marele forum al comu
niștilor, precum și a celor formula
te cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în întreprinderea noastră — se
menționează într-o telegramă.
Acum, la împlinirea a 50 de ani de
activitate revoluționară, precum și
cu prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, omagiem, alături
de întreaga națiune, marele dum
neavoastră exemplu patriotic, per
sonalitatea exemplară de militant
comunist, pilduitoarea dumneavoas
tră biografie revoluționară, care se
împletește strîns cu însăși viața și
lupta partidului comunist, cu înseși
destinele clasei noastre muncitoare.
Activitatea neobosită pe care o desfășurați cu abnegație, spirit de sa
crificiu și clarviziune în fruntea
Partidului Comunist Român a adus
o contribuție de inestimabilă valoare
la tezaurul teoriei și practicii revo
luționare, la îmbogățirea învățăturii
marxist-leniniste, la întărirea rolului
conducător al partidului în întreaga
viață economico-socială a patriei
noastre.
Mobilizați plenar de recentele ho
tărîri adoptate de Conferința Națio■A a partidului, ne angajăm, mult
■'te tovarășe secretar general, să
n pe o treaptă calitativ supeîntreaga activitate a colectiîostru.
grama trimisă de COMITEPARTID AL CENTRUSTRIAL-AGRAR MOTRU,
orj, se arată : înalta
încă și viață, de dăruire
pe care dumneavoastră
comuniștilor, întregului
r constituie pentru noi
țător exemplu de comu-iot înflăcărat, de slujire
, patriei și poporului,
hăm cele mai alese gîntimente de profundă adadînc respect față de
tră, mult iubite și stima-Nicolae Ceaușescu. propersonalitate a mișcării
și a vieții politice interpentru neobosita activi t-adedicați rezolvării .marilor
e ce frărhîntă omenirea, pror.
unei politici constructive de
3 colaborare și bună înțeletre toate popoarele lumii,
mîndri de contribuția inespe care o aduceți la creșirestigiului
României sociahg pe toate meridianele
globului,
de aprecierea
unanimă a politicii
noastre internaționale, căreia ii im
primați o deosebită strălucire, bogă
ție de idei, spirit novator, dedicate
celor mai nobile năzuințe ale oame
nilor muncii de pretutindeni.
Și cu acest prilej, vă încredințăm,
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că viața și lupta dumneavoastră
pusă în slujba înfloririi continue a
patriei noastre dragi ne va fi tu
turor locuitorilor acestor meleaguri
un înalt model în întreaga activitate
ce o desfâșurați.

Comuniștii, toți oamenii muncii
de la ÎNTREPRINDEREA DE OSII
ȘI BOGHIURI DIN ORAȘUL BALȘ,
județul Olt, trăiesc în aceste zile de
aleasă sărbătoare momente de înal
tă prețuire și profundă dragoste
pentru conducătorul iubit al parti
dului și statului cu prilejul a 50 de
ani de activitate revoluționară și
Aniversarea zilei sale de naștere.
Sîntem fericiți — se spune în
telegramă — că trăim cu satis
facție perioada cea mai fertilă in
realizări, de cind în fruntea partidu
lui și țării vă aflați dumneavoastră,
comunist de omenie si militant nea
bătut in lupta pentru destindere,
pace, cooperare
*
și progres în întrea
ga lume. Uniți mai mult ca oricind
acționăm cu toată puterea ființei
noastre spre a răspunde privilegiu
lui pe care l-am avut de a fi vizi
tați de dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și de a fi
beneficiarii direcți ai unor indicații
și orientări de importanță decisivă
pentru creșterea producției indus
triale și contribuției noastre la spo
rirea avuțiej naționale.
Vă raportăm că în tot ceea ce fa
cem ne călăuzim pas cu pas după
îndemnurile și sfaturile de mare va
loare practică ce ni le-ați dat, reu
șind să asigurăm în scurta perioadă
de cind ne-ați vizitat creșterea producției-marfă cu peste 50 la sută,
materializată în livrarea lună de
lună a circa 500 boghiuri mai mult
depît în perioada anterioară. în spo
ruri importante de produse.
întreaga dumneavoastră viață atestă calitățile de ilustru conducător
de partid și de stat; de eminentă
personalitate politică internațională,
de luptător neobosit pentru pacea
și libertatea
poporului
căruia îi
aparțineți, pentru bună înțelegere în
tre toate statele lumii, atestă con
secventa, energia cu care ați parcurs
în mod exemplar, împreună cu to
varășa de luptă și idealuri, drumul
plin de sacrificii către marile înfăp
tuiri materiale și spirituale ce con
stituie mindria noastră de astăzi.
Alăturîndu-și
gindurile și senti
mentele celor ale întregului popor,
minerii din Cavnic vă urează, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. ani multi și fericiți de
viață rodnică, sănătate și putere de
muncă, noi împliniri în activitatea
ce o desfâșurați, pentru binele și
fericirea poporului român,
pentru
pacea și securitatea internațională,
angajindu-se cu toate forțele pentru
a contribui tot mai activ la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XIIlea și ale Conferinței Naționale —
se menționează în telegrama adresa
tă de colectivul de muncă al EX
PLOATĂRII MINIERE CAVNIC,
județul Maramureș.

Comuniștii, întregul
oameni ai muncii din

colectiv de
S.M.A. OR

BEASCĂ, județul
Teleorman —
se spune într-o altă telegramă —
vă transmit cu ocazia aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere și a 50
de ani de activitate revoluționară,
cele mai calde urări de sănătate și
multă putere de muncă în nobila mi
siune încredințată de către partid, de
întregul nostru popor, de a conduce
destinele României socialiste spre
cele mai înalte culmi de progres și
civilizație, pe drumul spre comu
nism.
Această sărbătoare scumpă întregii
națiuni ne înflăcărează și ne oferă
în același timp un nou prilej de a
ne manifesta respectul și dragostea
fierbinte pe care vi le purtăm, de
votamentul nostru nemărginit și vă
asigurăm că vom depune toate efor
turile, întreaga noastră capacitate de
muncă în făurirea exemplară a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea pri
vind noua revoluție în agricultură,
pentru înflorirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

Pentru fiecare om al muncii din
județul nostru, personalitatea, în
treaga dumneavoastră viață repre
zintă un strălucit exemplu de
principialitate comunistă, de abne
gație și dăruire patriotică, de devo
tament față de cauza poporului ro
mân și a patriei noastre scumpe, Re
publica Socialistă România, — se
relevă în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN AL SINDI
CATELOR SĂLAJ.
Vă sintem profund recunoscători
pentru ajutorul permanent și stator
nic pe care l-ați acordat și-l acordați
dezvoltării județului nostru și vă
rugăm să primiți și cu acest prilej
mulțumirile noastre cele mai since
re și vă asigurăm de întregul nos
tru devotament, de hotărîrea neabă
tută de a face totul pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din documentele de partid și
de stat, din
prețioasele
indicații
primite cu prilejul vizitelor de lucru
efectuate în județul nostru.

La această sărbătoare a întregii
țări, exprimînd sentimentele de
nețărmurită dragoste, de profundă
stimă și recunoștință ale clasei mun
citoare, ale tuturor oamenilor mun
cii, noi, lucrătorii din cea mai mare
unitate de profil din țară — INSULA
MARE A BRĂILEI — vă aducem
adincul și respectuosul nostru oma
giu dumneavoastră, ilustru conducă
tor al partidului și statului, cară în
truchipați cu strălucire cel6 mici
alese calități ale neamului românesâ,
ale revoluționarului comunist și pa
triotului înflăcărat, ce și-a dedicat
întreaga viață înălțării României pe
culmile progresului și civilizației so
cialiste. făuririi comunismului pe
pămintul patriei noastre milenare.
Și noi, cei ce lucrăm pe aceste
mănoase pămînturi, am desprins din
indicațiile și orientările pe care le-ați
dat la Conferința Națională a parti
dului și Plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii direcțiile
fundamentale de acțiune și sîntem
ferm hotărîți să depunem eforturi și
mai susținute pentru înfăptuirea
exemplară a obiectivelor noii revo
luții agrare și realizarea, pe un plan
superior, a sarcinilor ce ne revin din
programul de autoconducere și autoaprovizionare.
,
Colectivul ÎNTREPRINDERII DE
TRACTOARE
DIN
MUNICIPIUL
MIERCUREA CIUC își exprimă de
osebita satisfacție că are prilejul de
a aduce adincul său omagiu cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și aniversării
zilei dumneavoastră de naștere, imate tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Cinstim acest atît de drag
eveni
ment cu realizări importante în ac
tivitatea de producție. Astfel, de la
începutul anului și pină în prezent,
am expediat peste 300 bucăți trac
toare cu destinația export, sporind
astfel contribuția noastră la întărirea
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.
Coeziunea oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, strîns uniți
sub steagul partidului, urmînd neabă
tut exemplul dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, este chezășia
tuturor succeselor noastre. Totodată,'
sintem
recunoscători
partidului,
dumneavoastră,
tovarășe secretar
general, pentru încrederea acorda
tă, pentru faptul că beneficiem de
toate binefacerile industrializării și
dezvoltării economice, de rodul po
liticii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor, județe
lor și localităților țării.

Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, membrii cooperatori de
la C.A.P. CĂLUGĂRENI își expri
mă deplina admirație și recunoștință
pentru ceea ce ați înfăptuit în țara
noastră în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R. — pe
rioada cea mai fertilă din întreaga
istorie a țării.
Acum, la început de an, cînd între
gul partid și popor, cu intemeiată
bucurie și profundă emoție, vă sărbă
toresc cu prilejul împlinirii a 50 de
ani de cutezătoare și înflăcărată ac
tivitate revoluționară și al aniversă
rii zilei de naștere, vă aducem,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru
fierbinte și vă adresăm din toată
inima urarea strămoșească de ani
mulți și fericiți, cu sănătate, putere
de muncă și creație, pentru ca. in
fruntea partidului și statului, să du
ceți patria pe luminoasele piscuri ale
socialismului și comunismului.
Colectivul de muncă al COMBI
NATULUI CHIMIC „VICTORIA" a
beneficiat din plin de grija deosebi
tă pe care o purtați pentru înflori
rea și prosperitatea acestor melea
guri, odată cu ale întregii țări, în ar
monie și bunăstare. Ne exprimăm
profunda noastră recunoștință față
de dumneavoastră, față de Partidul
Comunist Român, însoțite de cele mai
înalte sentimente concretizate în
mobilizarea plenară la înfăptuirea
neabătută a Programului partidului
și realizarea consecventă a sarcini

WKMMII

lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Vă do
rim, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, multă putere de muncă,
energie și forță creatoare în activi
tatea neobosită pe care o desfâșurați
în fruntea partidului și statului
nostru.

In acest moment sărbătoresc ne
îndreptăm gindurile pline de recunoștință, de inaltă prețuire și devo
tament nemărginit către dumnea
voastră, remarcabil om politic și de
stat, patriot înflăcărat, conducător
comunist revoluționar, personalitate
proeminentă a gîndirii marxist-leni
niste contemporane pentru care nu
există nimic mai presus decît slu
jirea intereselor patriei și poporului,
a păcii și a progresului social — se
arată în telegrama CONSILIULUI
LEGISLATIV.
Sub directa dumneavoastră condu
cere s-a făurit și se perfecționează
cadrul legislativ al orînduirii socia
liste, au fost adoptate importante
legi de înaltă ținută științifică și
etică, menite să dea expresie cerin
țelor dezvoltării noastre economice
și sociale, ridicării nivelului de trai
material și
spiritual al poporului.
Acestea îmbogățesc patrimoniul cul
turii juridice și vor intra în istoria
dreptului și a gîndirii socialiste ro
mânești
ca pietre de temelie a
mărețului edificiu juridic ce se con
struiește potrivit concepției și îndru
mărilor dumneavoastră.
Folosind acest prilej sărbătoresc
vă încredințăm, stimate și iubite tovarășe secretar general, de hotărîrea
fermă a colectivului Consiliului Le
gislativ de a-și spori necontenit
eforturile în vederea traducerii în
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VIZITA PE ȘANTIER. Lucrare de Ion Jalea

toate sarcinile ce le revin în acest
an și în actualul cincinal. Atașați
ferm nobilului țel de ridicare
a scumpei noastre patrii pe culmile
înalte ale progresului și civilizației,
vă vom avea întotdeauna exemplu

său, și noi, comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA .DE UTILAJ CHIMIC TURNU MĂGURELE sintem alături de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și evocăm cu

• „Strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire

și devotament față de partid și popor ne mobilizează,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la
muncă tot mai rodnică pentru îndeplinirea hotărîrilor

Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale

partidului, pentru edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism"
• „Înaltul prestigiu internațional pe care România

și l-a cîștigat in lume se datorează contribuției dumnea

voastră de o inestimabilă valoare la afirmarea și înfăptuirea
aspirațiilor de pace, libertate, independență și suverani

tate ale tuturor popoarelor, la promovarea unei politici
de destindere și colaborare, la realizarea dezarmării, în
primul rind a celei nucleare, la eliminarea războaielor
din viața omenirii"
viață a politicii legislative a parti
dului și statului, pentru promovarea
neabătută in întreaga activitate a
pțjncipiilor legalității și ordinii de
drept. •

strălucit de inițiativă, perseveren
ță și abnegație revoluționară.

Momentele sărbătorești, cu adînci
și revelatoare semnificații, pe care
le trăim astăzi, sînt aureolate de
Colectivul de oameni ai muncii • sentimentul unic ce-1 poate da feri
din întrerpinderea „ELECTROCON- cirea de a avea în fruntea țării pe
TACT“ BOTOȘANI, care în cei opt
cel mai iubit fiu al său, comunistul
ani de activitate a întreprinderii au de omenie ce întruchipează cu stră
lucire virtuțile și aspirațiile noastre
avut în trei rînduri bucuria și cin
cele mai înalte, a cărui activitate,
stea de a primi vizita dumneavoastră,
operă și faptă, identificate pe deplin
în acest moment fericit în care în
cu vocația constructivă și opțiunile
treaga țară omagiază cu deosebită
fundamentale ale națiunii, pun cu
satisfacție și legitimă bucurie împli
putere în lumină temeiurile ce au
nirea a 50 de ani de activitate revo
determinat decisiv noul destin al pa
luționară și aniversarea zilei dum
triei.
neavoastră de naștere, își îndreaptă
gindurile pline de recunoștință,
însuflețiți de îndemnurile și’ exem
nemărginit devotament și înaltă pre
plul dumneavoastră de dăruire pa
țuire către dumneavoastră, mult sti
triotică, vom acționa cu toată ener
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel
gia și priceperea pentru creșterea
mai iubit fiu al patriei, neobosit re
exigenței, întărirea ordinii, discipli
voluționar și patriot înflăcărat.
nei și a spiritului de responsabilitate
în muncă, pentru realizarea unei
Cu prilejul acestui moment sărbă
toresc, ne angajăm în fața dumnea calități noi, superioare în întreaga
noastră activitate, astfel îneît
să
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să muncim transformăm in fapt împlinit sarci
nile
și
angajamentele
asumate
pe
cu hotărîre și fermitate, în spirit re
acest an și pe întregul cincinal, a
voluționar, pentru înfăptuirea hotăistoricelor hotărîri și obiective sta
ririlor Congresului al XII-lea și Con
bilite de Congresul al XII-lea și re
ferinței Naționale ale partidului, a
centa Conferință Națională a parti
prestigioaselor indicații pe care ni
dului — se arată în telegrama CON
le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru
SILIULUI OAMENILOR MUNCII
pe care ați efectuat-o în întreprin
DE LA ÎNTREPRINDEREA
DE
derea noastră la începutul lunii iulie
1982, și să acționăm pentru sporirea PORȚELAN „IRIS" DIN CLUJ-NAPOCA.
continuă a productivității muncii, fo
losirea cît mai rațională și economi
sirea pe toate căile a energiei, mate
Ne facem o datorie de onoare de a
riilor prime și materialelor, pentru vă raporta cu acest prilej că efortul
sporirea eficienței activității econo
depus de colectivele de oameni ai
muncii pe anul trecut s-a mate
mice.
rializat în realizări notabile : pro
ducția netă a fost depășită cu 2,331
La aniversarea a 50 de ani de acti
milioane lăi, producția marfă cu
vitate revoluționară și a zilei dum
8,459 milioane lei, s-a efectuat un
neavoastră de naștere, mult iubite și
volum total de investiții de 568,024
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, îngăduiți-ne să milioane lei, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 12 la sută — se
vă transmitem pe această cale, noi,
spune în telegrama COMITETULUI
cei peste 14 mii de oameni ai mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE ORĂȘENESC ABRUD AL P.C.R.
CONSTRUCȚII DE MAȘINI REȘIȚA,
Ne angajăm să facem totul pen
multă sănătate, fericire, putere de tru ca in acest an unitățile econo
muncă și ani mulți de viață rodnică, mice din oraș să realizeze o produc
ție netă în valoare de 49,230 milioane
îngăduiți-ne să ne exprimăm satis
facția că prin neobosita și inegala lei, o producție marfă de 175,447 mi
lioane
lei și să efectuăm un volum
bila dumneavoastră activitate, Româ
de investiții în valoare de aproape
nia socialistă este o lumină vie, că
lăuzitoare de pace. Oamenii muncii 850 milioane lei. Pe linia înfăptuirii
din întreprinderea de construcții de programului de autogospodărire și
mașini Reșița, la aniversarea zilei autoaprovizionare vom acționa pen
dumneavoastră de naștere, își expri tru îndeplinirea exemplară a sarcimă sentimentele de profundă recu nilor ce ne revin în acest an.
noștință și mîndrie de a vă avea in
Acum, cînd întregul nostru popor
fruntea țării, vă asigură că sînt hotărîți să-și îndeplinească exemplar își sărbătorește cel mai iubit fiu al

profundă mîndrie patriotică inesti
mabila contribuție pe care ați adus-o
și o aduceți zi de zi la tezaurul gîn
dirii și acțiunii revoluționare — se
arată într-o altă telegramă.
Vă purtăm o înaltă cinste și prețuire pentru nestrămutata principiace caracterizează
intreaga
li ta te
dumneavoastră activitate, pentru patriotismul înflăcărat de care da ți
dovadă, pentru modul în care acțio
nați dînd expresie năzuințelor vitale
ale națiunii noastre socialiste. Ală
turi de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, luăm drept pildă că
lăuzitoare neobosita dumneavoastră
activitate, abnegația cu care militați
pentru interesele vitale ale celor ce
muncesc, pentru progresul și prospe
ritatea scumpei noastre patrii. Româ
nia socialistă.
Animați de profunde sentimente
de stimă și respect, oamenii muncii
de la Întreprinderea de tri
cotaje FOCȘANI doresc să aducă
un fierbinte omagiu
proeminentei
dumneavoastră personalități de re
voluționar și comunist de omenie, de
patriot înflăcărat, militant de frunte
al mișcării comuniste și muncito
rești, neobosit luptător pentru trium
ful idealurilor nobile de independen
ță și libertate, de progres social, co
laborare și pace în lume.
întregul nostru colectiv apreciază
în mod deosebit activitatea neobosită
pe care o desfâșurați pentru dezvol
tarea colaborării
și
solidarității
partidului nostru cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democratice, cu
mișcările de eliberare națională, cu
forțele democratice, progresiste
și
antiimperialiste de pretutindeni, in
lupta pentru pace și progres social,
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă pe planeta noastră.
Dorim, mult iubite și stimate
varășe Nicolae Ceaușescu, să
asigurăm de hotărirea noastră
abătută de a urma înaltul exemplu pe
care ni-1 oferiți in permanență nouă,
comuniștilor, întregului popor, mun
cind cu abnegație și dăruire revolu
ționară pentru înfăptuirea istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea
și Conferinței Naționale ale parti
dului.
Cu ocazia zilei dumneavoastră de
naștere și împlinirii a 50 de ani de
activitate revoluționară, comuniștii,
toti oamenii muncii din orașul DRĂGĂNEȘTI-OLT țin să vă transmită
și cu acest prilej ani multi și feri
ciți, multă putere de muncă, sănăta

te dumneavoastră și celor apropiați
și dragi, spre binele și fericirea
noastră, a națiunii române și a lumii
întregi — se menționează într-o altă
telegramă.
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că rezultatele pe care le-am
obținut în anul 1982 în toate dome
niile de activitate, precum și declan
șarea sub bune auspicii a producției
acestui an ne dau garanția îndepli
nirii exemplare a sarcinilor economico-sociale pe întregul cincinal.
La fel cu întregul nostru popor, strîns
uniți în jurul partidului, sîntem hotărîți să aplicăm neabătut în viață
politica internă și externă profundștiințifică, al cărei promotor sinteți,
să vă urmăm fără preget exemplul
de dăruire și pasiune, devotamentul
revoluționar, înflăcăratele îndemnuri
și chemări patriotice, spre binele și
fericirea noastră, spre înălțarea spre
rioi trepte de civilizație și progres a
României socialiste.
In gînd cu întregul popor, vă adu
cem un vibrant omagiu dumneavoas
tră, care din fragedă tinerețe v-ați
dedicat întreaga ființă cauzei clasei
muncitoare și poporului, făcînd din
idealul propășirii patriei crezul în
tregii dumneavoastră vieți luminoase
— se arată în telegrama colectivului
de la INSTITUTUL DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICA ȘI INGINERIE TEH
NOLOGICA PENTRU CONSTRUC
ȚII NAVALE — ICEPRONAV GA
LAȚI.
Ne mîndrim împreună cu întregul
popor că pașii ne sînt călăuziți spre
noi victdfii și împliniri de Partidul
Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, mult iubite tbvarășe
Nicolae Ceaușescu, eminent om politic și de stat al scumpei noastre pa
trii. Importantele direcții indicate de
dumneavoastră la Conferința Națio
nală a partidului din decembrie 1982
constituie pentru noi un amplu și
mobilizator program de muncă și ac
tivitate ' pentru ridicarea construcți
ilor de nave românești pe treapta
cea mai
înaltă a competitivității
mondiale.
Colectivul de oameni ai muncii din
institutul nostru vă adresează în
aceste clipe de minunată sărbătoare,
cele mai călduroase urări de sănătate
și viață îndelungată în fruntea parti
dului și statului nostru, să fiți mereu
tînăr și cu aceeași' energie inepui
zabilă, spre a conduce cu înțelepciu
ne scumpa noastră patrie tot mai sus.
Spre culmile luminoase ale comunis
mului.
La această aniversare deosebit de
scumpă întregului nostru partid și
popor — se arată în telegrama trimi
să de CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
— odată cu gratitudinea față de
neobosita activitate ce o desfâșurați
în toate domeniile vieții materiale și

spirituale, în mijlocul maselor
oameni ai muncii, pentru înălțarea
României pe noi culmi de civilizație
și progres, vă aducem, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
neclintita noastră asigurare că vom
urma cu fermitate indicațiile dum
neavoastră de a munci cu devota
ment și pasiune spre îndeplinirea
neabătută a sarcinilor ce ne revin,
neprecupețind nici un efort pentru a
contribui la deplina realizare a
obiectivelor stabilite de Congresul
al XII-lea.
Știind că tot ce a realizat mal de
preț poporul român în ultimele două
decenii se leagă direct de numele
dumneavoastră, total încredințați că
și pe viitor țara noastră va obține,
sub conducerea dumneavoastră, noi
și tot mai mari succese, permiteți-ne,
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, să vă transmitem din
tpt .sufletul urarea de cît mai mulți și fericiți ani, multă putere de mun
că și energie creatoare puse în slujba ■>
înfloririi și progresului neîntrerupt .
al patriei noastre pe drumul luminos
al socialismului și comunismului, al
păcii și înțelegerii între popoare.

în aceste zile de aleasă sărbătoare,
cînd întregul popor omagiază plin de
însuflețire pe cel mai vrednic fiu al
său cu ocazia aniversării zilei de
naștere și împlinirii a 50 de ani de
activitate revoluționară, vă rugăm să
ne îngăduiți să exprimăm în numele
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RĂ DIN JUDEȚUL COVASNA, oda
tă cu sentimentele de profundă dra
goste și înaltă prețuire, cele
mai
calde felicitări, mulți ani rodnici în
fruntea partidului și statului pentru
a ne conduce cu aceeași înțelepciune
și clarviziune pe drumul luminos al
socialismului și comunismului — se
spune într-o altă telegramă.
Dorim să folosim acest prilej înăl
țător pentru a da din nou glas pu
ternicelor sentimente de profundă
mulțumire ale tuturor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară din
județul Covasna
pentru tot ce a
făcut partidul nostru comunist în
frunte cu dumneavoastră in scopul
realizării deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor patriei
noastre, români, maghiari, germani
și de alte naționalități.
Vă încredințăm și cu această săr
bătorească ocazie, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de ferma
noastră acțeziune la politica partidu
lui și statului nostru și de hotărîrea
de a contribui cu întreaga energie,
în spiritul înaltelor exigențe, care
definesc întreaga dumneavoastră ac
tivitate, la înfăptuirea neabătută a
sarcinilor trasate de cel de-al XIIlea Congres, a politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român,
a minunatului său program de înăl
țare și înflorire a României socia
liste.

CER TITUDINI
Urcăm prin ani,
ca bobii puși sub glie
ce-și urcă-n slavă fruntea, maiestuoși.
Urcăm spre culmi inalte cu mindrie,
in anii noștri harnici, luminoși.

Cu brațe tari
noi făurim o țară
din Marea Neagră pină în Carpați.
Români, maghiari, germani și alte neamuri
pe plaiul mioritic sîntem frați.
In jurul tricolorului — unire,
cu jurămint in veacuri ne-am legat.
Noi nu rivnim pămînt la alte nații,
Dar stăm de veghe, treji întotdeauna
aici n-avem pămînt de-nstrăinat.

Eroului Erou între eroi,
acelui ce spre țel ne-ndreaptă pașii,
viteaz și drept, cu suflet de văpaie,
ii dăruim al inimii obol
Și sintem lingă El cu trup și suflet
drag Președinte Ceaușescu Nicolael

Vasile ENUICA
țăran cooperator, comuna Șasea,
județul Caraș-Severin
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Puternicele mișcări revoluționare din 1932-1933, care au cuprins
cele mai importante centre muncitorești din România, au
constituit un moment nou în dezvoltarea mișcării revoluționare,
în afirmarea forței și capacității Partidului Comunist de
organizator și conducător al luptei clasei muncitoare, a poporului,
împotriva asupririi, pentru apărarea intereselor și libertăților
democratice, a intereselor întregii națiuni.
NICOLAE CEAUȘESCU

MĂREȚE PAGINI DE LUPTĂ ÎN ISTORIA CLASEI MUNCITOARE,
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Evocam în aceste zile împlinirea a cinci decenii de la desfășu
rarea luptelor muncitorești revoluționare din 1933. Circumscrise în
contextul general al avîntului luptelor revoluționare din perioada
crizei economice și reprezentind punctul culminant al acestora, puter
nicele bătălii proletare de acum cincizeci de ani, conduse de Partidul
Comunist Român, stau mărturie glorioaselor tradiții de luptă ale
clasei muncitoare din România, patriotismului și idealurilor sale,
maturității politice și gradului de organizare, forței sale de acțiune
pentru cucerirea drepturilor economice și politice.
Zguduind din temelii întregul edificiu al regimului politic din
România, antrenind în viitoarea lor toate clasele și categoriile sociale,
determinind o viguroasă acțiune de solidaritate în țară și peste
hotare, eroicele lupte muncitorești din 1933 au constituit — prin
amploarea, combativitatea și spiritul revoluționar ce le-au caracteri
zat, prin învățămintele și influența lor asupra vieții noastre sociale —
un eveniment de mare însemnătate in viața partidului nostru, a

într-un

unic șuvoi - forțele democratice
și patriotice ale națiunii

Marile bătălii revoluționare de acum țele patriotice și democratice, de bază ale
cinci decenii s-au desfășurat pe fundalul națiunii noastre. Calea salvării țării in
crizei economice din 1929—1933 care a cu acea vreme atît de tulbure — nu numai
pentru România, ci și pentru toate, țările
prins ansamblul lumii capitalistei criză
care s-a manifestat cu mare ascuțime și în Europei — a fost arătată de clasa munci
țara noastră, determinind scăderea la toare din România și de partidul său po
aproape jumătate a producției industriale. litic. Spre această forță și-au îndreptat nă
dejdile celelalte clase și pături sociale,
Închiderea a numeroase fabrici, falimen
tul unui șir de întreprinderi, lichidarea lovite de criză și amenințate de politica
unui mare număr de unități ale micilor de jaf a puterilor imperialiste străine. Toc
meseriași, creșterea șomajului de masă, mai de aceea, luptele muncitorești din
crahuri bancare, toate acestea împletin- ianuarie-februarie 1933 au reprezentat iz
du-se cu efectele grave ale crizei agrare. bucnirea în forme înalte, revoluționare, a
în scopul de a găsi o ieșire din criză, - profundelor frămîntări ale maselor popu
guvernanții
țării au acceptat așa-zisul lare, ale celor mai largi pături sociale care
s-au unit în jurul luptei clasei muncitoa
„plan de asanare" de la Geneva, faimoa
sele „curbe de sacrificiu", care loveau cu re și a partidului său politic.
cruzime în masele muncitoare prin reduce
Partidului Comunist Român îi revine
rea ori suspendarea plății salariilor munci meritul de a fi pregătit și condus luptele
torilor și funcționarilor și concedierea a
muncitorilor petroliști, ceferiști, metalurcirca 30 la sută din numărul acestora; au
giști și textiliști, ale altor detașamente ale
concesionat trusturilor străine importante
clasei muncitoare, băzindu-se pe analiza
surse de venit național ; au acceptat con concretă a condițiilor social-economice și
trolul direct al acestora asupra gestiunii politice ale societății românești în perioada
financiare a marilor instituții de stat, prin crizei, a situației maselor populare și în
tre care Banca Națională, căile ferate, mo
deosebi a proletariatului, apelind la o se
nopolurile statului. România a fost astfel rie de forme și metode noi de organizare
și mal adine înfeudată capitalului mono
și de acțiune, izvorîte de jos, din practica
polist străin și puterilor imperialiste.
organizațiilor clasei muncitoare.
Ansamblul acestor condiții social-econoPentru aceasta, comuniștii au desfășurat
mice a determinat ca, în întreaga perioa
o intensă activitate în direcția dezvoltării
dă a crizei economice. România să fie cu
și întăririi orgar^zațiilor de partid exis
prinsă de o efervescență revoluționară cu tente și creării de noi organizații, lărgirii
larg caracter de masă, antrenind detașa
legăturilor acestora cu masele de muncitori
mentele de bază ale proletariatului — pe
și alte categorii sociale.
troliștii, ceferiștii, metalurgiștii, textiliștii
Sub conducerea organizațiilor partidului
— efervescență manifestată printr-un șir comunist, comitetele de acțiune — organe
neîntrerupt de greve, demonstrații de stra
alese de muncitori, întrunind laolaltă co
dă, întruniri de protest, răzvrătiri ale ță
muniști,
socialist-independenți,
socialrănimii, acțiuni de protest ale învățători
democrați, membri ai altor partide sau
lor, pensionarilor, meșteșugarilor, funcțio
organizații, sau muncitori neorganizați po
narilor, șomerilor, in genere ale păturilor
litic — au fost pentru acea vreme expresia
proletare și mijlocii de la orașe și sate, ale
cea mai înaltă a frămîntărilor sociale ale
tuturor celor care simțeau urmările crizei
masei de milioane de oameni ai muncii din
și ale politicii economice antipopulare a
România.
marii burghezii și moșierimi.
Caracterul popular, larg reprezentativ al
în aceste condiții, i-a revenit clasei mun
luptelor din ianuarie-februarie 1933 a adincitoare și Partidului Comunist Român sar
cit in conștiința maselor convingerea că
cina istorică de a uni într-un șuvoi unic de
proletariatul, condus de partidul comunist,
luptă — pentru ieșirea revoluționară din
este purtătorul interesejor și năzuințelor de
criză, pentru a bara calea infeudării țării
libertate, pace și democrație ale poporului
monopolurilor străine, pentru a stăvili peri
român.
colul fascismului și războiului — toate for-

Moment culminant al uriașului
val revoluționar
în ianuarie, muncitorii și funcționarii
Agravarea consecințelor crizei economice
ceferiști din București și din alte centre au
la începutul anului 1933 a determinat in
tensificarea nemulțumirilor, frămîntărilor organizat mari adunări de protest in care
s-au discutat revendicările formulate de
și acțiunilor maselor. întrucît muncitorii
muncitori. Spre sfîrșitul lunii ianuarie au
petroliști, ceferiști, metalurgiști, textiliști
reprezentau unele din detașamentele cele 1 intrat în acțiune, alături de ceferiști, me
mai înaintate ale clasei muncitoare, luptele • talurgiști, textiliști, tipografi, muncitorii
petroliști din Valea Prahovei. în adunări
lor puțind constitui punctul de plecare
pentru ridicarea la un nivel mai înalt a cu largă participare s-au ales comitete de
întregii mișcări revoluționare, P.C.R. și-a acțiune în întreprinderile petroliere și în
schele, iar pe întreaga Vale a Prahovei s-a
concentrat atenția principală și forțele sale
ales un Comitet regional de acțiune. Pro
spre pregătirea și conducerea acestor lupte,
testele, mitingurile și întrunirile petroliști
în acest fel, luptele din Ianuarie-februarie
lor au căpătat o deosebită amploare în
1933 s-au declanșat și desfășurat ca parte
ianuarie 1933, în condițiile cînd guvernanții
integrantă și moment culminant al uriașu
se angajau la noi măsuri de reducere a
lui val revoluționar ce exista în întreaga
nivelului de trai. La 1 februarie 1933 orașul
țară.

mișcării muncitorești din România. Cu o vigoare impresionantă, s-au
vădit atunci uriașul potențial revoluționar al clasei muncitoare,
dirzenia, abnegația și spiritul de sacrificiu care o desemnau pe drept
cea mai avansată forță social-politică a țării.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Român, luptele de clasă din perioada
crizei economice (1929—1933), și mai ales luptele din ianuarie-februa
rie 1933, au constituit un moment de o deosebită importanță în istoria
mișcării noastre muncitorești, au avut o profundă inriurire asupra
vieții politice și sociale din România. Ele au dat o puternică lovitură
claselor exploatatoare, au frinat ofensiva capitalului împotriva dreptu
rilor economice și politice ale oamenilor muncii. Desfășurate la
scurtă vreme după instaurarea dictaturii fasciste hitleriste în Germania,
luptele proletariatului român din 1933 au avut o însemnătate interna
țională deosebită, înscriindu-se printre primele mari acțiuni ale pro
letariatului mondial împotriva fascismului.

Ploiești a Intrat practic în stăpînirea mun
citorilor.
Relevînd
amploarea
și
semnificația
luptelor petroliștilor, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu arăta : „Largul caracter de
masă al acestor acțiuni la care participă
mii și mii de oameni ai muncii, formele
deosebit de ascuțite ale luptelor, care au
culminat cu ocuparea centrului orașului
Ploiești de către mase, au demonstrat
înalta combativitate a acestui detașament
al proletariatului român".
Pe baza experienței dobîndite în cursul
lunii ianuarie, a unui șir de acțiuni revo
luționare ale petroliștilor, metalurgiștilor,
textiliștilor și altor categorii și detașamente
muncitorești, Partidul Comunist Român a
chemat muncitorimea de la căile ferate să
declare grevă pentru satisfacerea revendi
cărilor. Greva din 1—2 februarie 1933 a
muncitorilor de la Atelierele C.F.R. „Gri-vița", pregătită minuțios de organizațiile
P.C.R., organizațiile U.T.C. și sindicatele
din ateliere, a început prin ocuparea în
treprinderii și organizarea unor largi ac
țiuni de solidaritate proletară. Chemării la
grevă i-a răspuns întreaga muncitorime.
S-a trecut la alegerea comitetului de grevă,
alcătuit din 350 de muncitori, au fost con
stituite organe de autoapărare ale greviș
tilor. Temeinica organizare a grevei, largul
sprijin de care s-a bucurat în rîndul ma
selor din întreaga țară, care în multe ca
zuri au declarat greve de solidaritate, au
asigurat succesul luptei ceferiștilor. Pe
lingă satisfacerea unor revendicări econo

mice, ei au obținut șl dreptul de funcțio
nare a comitetului de fabrică, unul din or
ganele de Front Unic al muncitorilor..
Grevei de la „Grivița" din 1—2 februarie
l-au urmat greve cu ocuparea atelierelor
la Iași, Galați, Pașcani, Cluj etc., nume
roase demonstrații ale maselor muncitoare
într-o serie de alte centre ale țării sub
lozinci revoluționare. Toate aceste acțiuni
au făcut dovada forței și unității de ac
țiune, hotărîrii de luptă a muncitorilor.
Ele au demonstrat creșterea prestigiului
Partidului Comunist Român în fața mase
lor largi populare, capacitatea organizato
rică și rolul său de apărător fidel al inte
reselor tuturor oamenilor muncii.
în condițiile intensificării luptelor revo
luționare și ale înăspririi măsurilor repre
sive, prin declararea stării de asediu și in
terzicerea tuturor organizațiilor a căror
activitate fusese aprobată în urma, gre
vei din 1—2 februarie, la 14 februarie a
avut loc la București o ședință extraordi
nară a activului de partid de la căile fe
rate, la care s-a hotărît reluarea luptei.
Alarmate de această hotărîre, organele de
represiune au trecut, din ordinul guvernu
lui, la arestarea membrilor Comitetului
Central de acțiune, ai organelor P.C.R.,
U.T.C., sindicale și ai altor organizații
muncitorești — aproape 1 600 militanți
—, urmărind ca în felul acesta să lipsească
de conducere muncitorimea ceferistă și să
împiedice solidaritatea de luptă a întregii
muncitorimi.

Muncitorii Capitalei, solidari cu ceferiștii arestați in ziua de 16 februarie 1933

O impresionantă demonstrație a forței
muncitorimii, a voinței de a înlătura
exploatarea, de a-și făuri o viață demnă
în dimineața zilei de 15 februarie, cefe}
riștii de la Atelierele „Grivița" din Bucu
rești au intrat în grevă prin ocuparea ate
lierelor, cerînd eliberarea tuturor condu
cătorilor arestați, înlăturarea imediată a
stării de asediu, recunoașterea comitetului
de fabrică, respectarea revendicărilor sa
tisfăcute prin greva lor de la 2 februarie.
Frontul unic realizat și verificat la 2 fe
bruarie se cimenta în condițiile intrării în
grevă a celor 8 000 de muncitori. Cu luptă
torii de la „Grivița" s-au solidarizat munci
torii metalurgiști de la „Malaxa", „Wolf",
„Voina", „Lemaître", „Laromet", „Ford
Română", precum și textiliștii de la „Sa
turn", „Birman", „Adesgo" și muncitorii
celorlalte întreprinderi din Capitală, alte
categorii și pături sociale ale orașului, ma
sele largi de la Cluj, Iași, Piatra Neamț,
Galați, Pitești, Tr. Severin, Craiova, Timi
șoara, Oradea, Brașov și alte centre din
țară. Miilor de muncitori din întreprinderile
Capitalei li s-au adăugat intelectuali, studenți, meseriași, mici comercianți, șomeri,
țărani din comunele învecinate care se în

dreptau într-un șuvoi neîntrerupt spre
Atelierele „Grivița", exprimîndu-și solida
ritatea cu greviștii și împiedicînd un timp
accesul jandarmilor și poliției.
în fața hotărîrii neclintite a greviștilor
de a-și apăra drepturile prin luptă, autori
tățile au recurs la reprimarea prin forța
armelor a eroicei bătălii de clasă a fero
viarilor. Mulți muncitori au fost uciși și
răniți, circa 2 000 au fost arestați. Valul
uriaș al solidarității maselor largi din în
treaga țară cu luptele de la „Grivița", în
fierarea de către acestea a crimei săvîrșite
de guvern au determinat marea burghezie
și moșierime să bată în retragere. Au fost
serios șubrezite pozițiile guvernului Yaida,
care, în toamna aceluiași an, a fost înlă
turat. Acordul de la Geneva a fost suspen
dat, aplicarea „curbelor de sacrificiu" a fost
sistată, a fost ridicată starea de asediu,
marea majoritate a muncitorilor arestați au
fost eliberați, iar atelierele redeschise. Au
încetat concedierile, s-a obținut plata pen
siilor și salariilor în restanță, precum și a
ajutoarelor de șomaj.

Puternică afirmare a idealurilor de libertate
și independență ale poporului, ripostă
fermă fascismului, pericolului de război
Desfășurindu-se într-un moment de ade
vărată răscruce a istoriei universale, cînd
instaurarea hitlerismului în Germania con

stituia o amenințare gravă pentru indepen
dența și suveranitatea popoarelor, lupta
petroliștilor, ceferiștilor, metalurgiștilor și

altor categorii a avut un mare răsunet din
colo de granițele țării, fiind prima mare
ridicare a proletariatului pe plan interna
țional după instaurarea nazismului' în Ger
mania.
•
Desfășurarea luptelor din 1933, cît și pro
cesul care a fost intentat muncitorilor gre
viști, conducătorilor lor, au demonstrat for- i(
ța clasei muncitoare, puternicul spirit de
solidaritate ce a unit rândurile maselor
largi populare. Un. rol deosebit de impor
tant în timpul desfășurării procesului de la
București (iulie 1933) și Craiova (iunie
1934) l-au avut acțiunile de solidaritate ale
muncitorilor, ale organizațiilor de masă. în
iunie 1933 s-a creat Comitetul Național An
tifascist, în conducerea căruia a fost ales
din partea tineretului muncitoresc tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în timpul marilor
acțiuni antifasciste care au avut loc în anii
1933—1934 un rol principal a avut Comite
tul Național Antifascist, care a reușit să
cuprindă peste 200 000 de membri. O deose
bită amploare au avut acțiunile organizate
în timpul procesului de la Craiova. Atunci,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca tînăr mi
litant revoluționar, din însărcinarea Parti
dului Comunist Român, împreună cu alți
tineri, s-a aflat la Craiova în apărarea
cauzei drepte a luptei muncitorilor petro
liști și ceferiști. La 27 iunie 1934, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost arestat. Interogat,
tinărul comunist nu s-a lăsat intimidat, a
declarat fără reținere că venise la Craiova,
ca unul ce participase la strîngerea de
semnături pe memoriile de protest și de
solidaritate pe care le aducea cu sine, fiind
„delegat de către organizațiile muncitorești

din Capitală să meargă la Craiova pentru
a depune aceste proteste și a face decla
rații favorabile ceferiștilor de la Grivița".
Bogata experiență de luptă dobîndită în
timpul bătăliilor din anii 1929—1933, care au
avut drept coloană vertebrală frontul unic
n^ncitoresc, au determinat noi izbinzi în
anii ce au urmat.
Privite în perspectivă istorică, luptele
din ianuarie-februarie 1933, prin gradul
înalt de combativitate, prin semnificația lor
istorică internațională, prin urmările lor
asupra dezvoltării întregii mișcări revolu
ționare din România au fost prologul ce
anunța revoluția populară victorioasă din
România.
Evocînd în cuvinte pline de semnificație
importanța istorică a puternicelor ridicări
proletare din anii 1929—1933, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arătat „In bătăliile de
clasă purtate în anii 1929—1933, clasa mun
citoare, 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 împotri
va pericolului fascist, pentru drepturi eco
nomice și politice, pentru democrație, in
dependență și suveranitate națională. In
cursul desfășurării luptelor, precum și în
perioada care le-a urmat, s-au întărit le
găturile partidului cu masele, au crescut
rindurile partidului, in special din masele
cele mai combative ale clasei muncitoare,
a sporit rolul elementelor muncitorești in
partid, în conducerea sa. S-a extins consi
derabil influența partidului în mase, s-a
ridicat prestigiul său politic și s-a îmbo
gățit experiența lui revoluționară".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Româhi,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
Jn numele Partidului FRELIMO, poporului, Guvernului Republicii Populare
Mozambic și al meu personal, vă transmit stimate tovarășe, cu căldură și
bucurie, felicitările noastre cele mai cordiale.
Adresîndu-vă urările noastre de multă sănătate și viață îndelungată,
vă doresc să conduceți pe mai departe poporul român cu aceeași înțelepciune
ca și pînă acum, în interesul cauzei păcii și socialismului.
Cu deosebită considerație,
Mareșal al Republicii

SAMORA MOISES MACHEL
Președinte al Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorilor care marchează aniversarea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere,
îmi revine deosebita datorie de a adresa Excelenței Voastre și întregului
popor român felicitările mele vii și călduroase.
Folosim această ocazie pentru a asigura pe Excelența Voastră de ho
tărârea constantă a Republicii Zair și a poporului său de a consolida mai
mult bunele raporturi de prietenie și cooperare care există atit de fericit
între statele noastre, pentru a asigura mai bine bunăstarea întregii lumi
și a conduce popoarele spre prosperitate, pace și fericire.
Doresc ca Excelența Voâstră și poporul român prieten să găsească în
aceste urări expresia sentimentelor de profundă prietenie ale poporului
zairez și ale partidului său.
Cu cea mai înaltă considerație,

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU
NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte-fondator al M.P.R.,
Președintele Republicii Zair

:elenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar, general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmitem felicitări din inimă cu ocazia celei de-a 65-a aniversări
lei dumneavoastră de naștere. De asemenea, exprimăm respectul nostru
mai profund față de guvernul și poporul dumneavoastră.
Eforturile și rezultatele pe care le-ați obținut în direcția dezarmării și
oliticii de adevărată nealiniere vor fi păstrate întotdeauna, cu neschimî admirație, în inimile popoarelor.
Dorind o pace eternă, care va aduce inevitabil o mai mare prosperii, noi dorim realizarea păcii în lume atît în folosul poporului român,
și al tuturor celorlalte națiuni.
Partidul Guvernării Curate (Komeito) dorește, din toată inima, să proveze în continuare și să întărească raporturile dintre noi.
Cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră,

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Partidului Guvernării Curate
(Komeito)
Japonia

Analize exigente ale problemelor dezvoltării
multilaterale a tuturor localităților țării
(Urmare din pag. I)
vel superior a cerințelor locale de
mărfuri și servicii ale populației.
Se poate spune că una din ca
rențele principale constatate in
activitatea unui mare număr de
consilii populare este insuficienta
participare la conducerea directă
și rezolvarea problemelor dezvol
tării agriculturii din raza lor de
activitate. De aceea, conferințele
județene ale deputaților analizea
ză concret, în spirit critic și
autocritic, modul în care or
ganele locale ale puterii și admi
nistrației de stat își exercită rolul
de coordonator unic al activității
agricole din teritoriu. Se cere re
amintit cu tărie faptul că îndru
marea agriculturii nu constituie o
sarcină exclusivă a ministerului de
resort și altor organe centrale —
idee ce mai persistă în nu puține
locuri — ci presupune aportul activ
și permanent al consiliilor popu
lare.
Este știut că, prin adopta
rea Legii autoaprovizionării, s-a
stabilit ca fiecare județ să-și
acopere prin forțe proprii cerințele
de mărfuri
agroalimentare.
In
acest cadru sint lăudabile și tre
buie intensificate eforturile depuse
de consiliile populare pentru ca
in gospodăriile populației, în curți
le cetățenilor, pe toate terenurile
din orașe și din jurul lor, pe toate
suprafețele disponibile din locali
tăți, să se cultive legume, să se
crească mai multe animale și pă
sări. Aceasta nu înseamnă insă că
se poate face abstracție de adevă
rul că „baza-bazelor" pentru reali
zarea integrală a autoaprovizionă
rii o constituie creșterea continuă
a aportului
marii agriculturi, a
unităților de stat și cooperatiste.
' De aceea, conferințelor județene
ale deputaților le revine sarcina
de a evidenția modalitățile prin
care consiliile populare pot — și
trebuie — să contribuie. într-o mă
sură mereu mai mare, la organi
zarea temeinică a muncii în uni
tățile agricole, la introducerea unuidesăvirșit spirit de ordine și dis
ciplină în vederea realizării inte
grale a prevederilor de plan.
Chibzuind asupra
modalităților
de soluționare eficientă a proble
melor menite să transforme fiecare
localitate într-un centru economic
și social în continuă dezvoltare,
participanții la conferințele jude
țene ale deputaților au, totodată,
misiunea de a dezbate măsurile pe
care trebuie să Ie înfăptuiască con
siliile populare pentru realizarea
planului construcțiilor de iocuințe,
pentru intensificarea procesului de
urbanizare și sistematizare a teri
toriului, pentru mobilizarea cetățe
nilor la buna gospodărire și înfru
musețare a localităților în cadrul
întrecerii socialiste.
în strînsă legătură cu problemele
economice, conferințele județene
ale deputaților au pe ordinea de
zi analiza modalităților de perfec

• CÎND MICROBII
SÎNT PUȘI LA TREABĂ.
Ideea avansată cîndva de sa
vantul rus Mendeleev privind
posibilitatea abținerii de gaze
din cărbune in subteran a su
gerat specialiștilor sovietici fo
losirea de microbi anaerobi pen
tru extracția cărbunelui. Micro
bii se- „hrănesc" cu gaz metan
aflat în orice strat de cărbune ;
treptat, cărbunele începe să se
fărâmițeze și se transformă in
praf, puțind fi transportat la su
prafață cu ajutorul conductelor.
Metoda are o însemnătate foar
te mare
pentru
exoloatarea
straturilor de cărbune din Don
bass. de la adîncimi cuprinse în
tre 1 000—2 000 m. unde con
struirea de galerii și abataje
este extrem de costisitoare. Cer

ționare a stilului de muncă al con
siliilor populare. Direcția princi
pală de acțiune în acest sens —
conturată cu pregnanță în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Conferința Națională
a partidului — o reprezintă folo
sirea cadrului propice al democra
ției socialiste, în vederea antrenă
rii deputaților, a tuturor cetățeni
lor la conducerea și rezolvarea pe
plan local a treburilor obștești, la
înfăptuirea propunerilor maselor
privind progresul economic și edi
litar al fiecărei localități, la apli■ carea hotărîrilor de partid și de
stat, a legilor țării.
Deși pot fi consemnate nume
roase experiențe bune ale acelor
consilii populare care au știut să
deplaseze centrul de greutate al
activității pe teren, in mijlocul
cetățenilor, folosind în acest sens
forme și modalități diverse — au
diente la locurile de muncă, depla
sări sistematice ale cadrelor pri
măriei în unitățile de producție de
pe raza lor teritorială, dialogul
direct cu cetățenii în cartiere etc.
— persistă totuși, la unele primă
rii. nu puține aspecte de birocra
tism, de precumpănire a lucrului
cu hirtiile, de tergiversare în so
luționarea problemelor. Pornind de
la asemenea realități, dezbaterile
din conferințele județene trebuie
să pună accentul pe însușirea unui
stil de muncă dinamic, revoluțio
nar. în activitatea consiliilor popu
lare.
Fiecare consiliu popular, fiecare
activist și deputat are îndatorirea
să se sfătuiască sistematic cu ce
tățenii, să valorifice bogata agen
dă de propuneri din timpul campa
niei electorale, să stimuleze, in
continuare, formularea de noi pro
puneri, inclusiv in cadrul „Tribu
nei democrației", pentru ca, împreu
nă cu obștea, să găsească soluțiile
cele mai eficiente de rezolvare a
cerințelor locale și să urmărească
materializarea în viață a propune
rilor făcute. în acest context, este
de așteptat ca actualele conferințe
județene ale deputaților să acorde
întreaga atenție generalizării ex
perienței pozitive, metodelor noi, avansate, care și-au dovedit în prac
tică eficiența.
Prin întreaga lor desfășurare,
prin mobilizatoarele chemări pe
care le adresează tuturor locui
torilor, conferințele județene ale
deputaților constituie, fără în
doială. o nouă manifestare a hotăririi tuturor cetățenilor patriei —
exprimată prin glasul reprezentan
ților aleși în organele puterii și
administrației de stat — de a-și
consacra întreaga capacitate de
muncă și creație înfloririi patriei,
creșterii bunăstării oamenilor mun
cii. înfăptuirii consecvente a poli
ticii partidului și statului, a Pro
gramului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism.

cetătorii lucrează, în prezent, in
două direcții : pentru
conce
perea de mașini cu telecoman
dă, care să poată extrage căr
bunele de la mare adincime și
folosirea microbilor anaerobi.

• MOTOR ACJIONAT CU BIOGAZ. sPecialiștii cubanezi au pus la punct
prototipul unui motor cu ardere
internă care funcționează pe
bază de biteaz — oombustibil
obținut din deșeuri organice. în
tară funcționează cu ajutorul
biogazului pompe de apă pentru
fermele de animale. Specialiștii
consideră că în anii următori
din reziduurile animaliere și din
cele rezultate în industria zahă
rului se-va putea produce o
cantitate de biogaz care va per

Încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei guvernamentale
româno-chineze de colaborare economică și tehnică
La București s-au . încheiat, joi
dimineața, lucrările celei de-a IV-a
sesiuni a Comisiei guvernamentale
româno-chineze de colaborare eco
nomică și tehnică.
In spiritul orientărilor stabilite cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
la nivel înalt, cele două delegații au
examinat stadiul actual al relațiilor
economice bilaterale și au stabilit
noi măsuri și acțiuni menite să con
ducă ia amplificarea și diversifica
rea colaborării tehnice și în produc
ție, la dezvoltarea schimburilor re
ciproce de mărfuri în vederea valo
rificării cit mai eficiente a posibili
tăților pe care le oferă economiile
celor două țări, contribuind, astfel,
la consolidarea relațiilor româno-chi
neze pe multiple planuri, la accele
rarea edificării socialismului în
România și în China.
La încheierea lucrărilor, pre
ședinții celor două părți in comisie,
tovarășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim
viceprim-ministru al
guvernului, și tovarășa Chen Muhua,
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, consilier
de stat, ministrul comerțului exte
rior și relațiilor economice, au sem
nat Protocolul sesiunii. Acordul și
Protocolul intre Guvernul Republicii

Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze
privind
promovarea și protejarea reciprocă
a investițiilor.
De asemenea, tovarășul Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și tovarășa Chen Muhua au
semnat Protocolul privind schimbu
rile de mărfuri și plățile între Gu
vernul Republicii Socialiste România
și Guvernul Republicii Populare Chi
neze pe anul 1983.
Potrivit prevederilor cuprinse în
Protocol, țara noastră va livra în
China utilaje și echipamente petro
liere. mijloace de transport auto și
feroviar, alte mașini și utilaje, pro
duse metalurgice, chimice, ale in
dustriei lemnului și alte mărfuri.
La rîndul său, China va exporta
în România cocs, metale și concen
trate neferoase, produse chimice,
produse ale industriei constructoare
de mașini, ale industriei ușoare și
altele.
La semnare au fost prezenți
membrii celor două delegații, pre
cum și Florea Dumitrescu, amba
sadorul țării noastre la Beijing, și
Tien Ginfen, însărcinatul cu afaceri
ad-interim al R.P. Chineze la Bucu
rești.
(Agerpres)

Cronica

zilet

Joi, la Ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc o con
ferință de presă organizată cu prile
jul apropiatei sărbătoriri a celei de-a
65-a aniversări a Armatei și Flotei
maritime militare sovietice și al îm
plinirii a 40 de ani de la bătălia de
la Stalingrad.
Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale și Radioteleviziunii, ai
Ministerului Afacerilor Externe și
altor instituții centrale, ofițeri supe
riori, precum și corespondenți ai pre
sei străine și atașați militari acre
ditați în România.
Despre semnificația celor două
evenimente a vorbit căpitanul de
rangul I D. M. Terentiev, atașat mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. în țara
noastră.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Islamice Iran, joi a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea. în
acest cadru, ziaristul Nicolae Chilie
a împărtășit impresii de călătorie din
Iran.
Au luat parte membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Iranului la București.

★
La Muzeul de Artă al Republicii
Socialiste România s-a deschis, joi,
sub egida Consiliului Culturii și

cinema
• 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 15 17) — 15; 17,15; 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 (59 53 15) — 10; 12; 14, VIITORUL
— 19,30.
• Degetica — 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 :
FLACARA (20 33 40).
O Agonia : SALA MARE A PALA
TULUI — 16.45: 20, SCALA (11 03 72)
— 9,15: 12,15; 16.15: 19,15.
• Haiducul năzdrăvan — 9: 11; 13.15;
Pagini de manuscris — 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
0 Pe căi nelegale : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 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 tn lacrimi :
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 SARH (31 28 13) — 15,30;
18.30.
• Raidul
vărgat :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30. VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : LIRA
(317171) — 15,30; 18,30.
• Școala curajului (III) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; Ultima stafie — 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.
O 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; 1145; 13,30; 15,45; 18;
2045.

mite economisirea anuală, pe
întreaga economie, a aproxima
tiv un milion tone de petrol.

• ANIMALELE Șl
CÎMPUL MAGNETIC AL
PĂMÎNTULUI. Acuitatea ex
cepțională a văzului și auzului
unor animale în comparație cu
omul este bine cunoscută, dar ea
nu poate explica neobișnuita lor
capacitate de orientare. Unii savanți presupun că animalele
„simt" cimpul magnetic al Pămîntului. Cercetători americani
au găsit recent argumente in fa
voarea acestei ipoteze. Astfel,
în creierul delfinilor din Pacific
a fost identificat oxid de fier
cu proprietăți magnetice. Și în
organismul porumbeilor, care se
orientează, după cum se știe.

Educației Socialiste, expoziția „Arta
italiană din secolele XV—XVIII în
muzee și colecții din România".
Reunind un mare număr de lucrări
semnate de celebri reprezentanți ai
picturii italiene, precum și sculpturi
și piese de artă decorativă, expoziția,
organizată în colaborare cu muzeele
din Sibiu. Craiova, Cluj-Napoca,
Iași, Timișoara, Arad și Oradea, se
alătură altor acțiuni menite să con
tribuie la cercetarea și valorificarea
superioară a patrimoniului cultural
național, la cunoașterea acestuia de
către cele mai largi categorii de oa
meni ai muncii.
în alocuțiunile rostite la vernisaj,
directorul Muzeului de Artă al Repu
blicii Socialiste România, Alexandru
Cebuc, muzeograful Anatolie Teodosiu și ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Benedetto Santarelll, au relevat
tradiționalele legături de prietenie
dintre România și Italia, la a căror
continuă consolidare și-au adus con
tribuția, de-a lungul timpului, rodni
cele schimburi culturale româno-itallene.
Au participat Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții noastre culturalartistice, un mare număr de iubitori
ai artelor plastice.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• Expresul colonelului Vort Ryan :
FESTIVAL (15 63 24) — 9;.11.15; i3,3df
15,45; 18; 20,15.
• Sindromul : FLAMURA (85 7712) —
9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30,
GRI VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
• Războiul
stelelor :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Amnezia: PACEA (60 30 85) — 15;
17,15; 19,30.
• Piedone Africanul : PROGRESUL
(23 94 10) — 14,30; 17; 19,30.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu44
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic susținut de Filarmonica din
Brașov. Dirijor
Ilarion Ionescu-Galați. Solist : Rudolf Kerer (U.R.S.S.)
— 19: (sala Studio) : Concert'
usțlnut
*
de Cristian Vlad — clarinet și Zoltan
Szabo — violoncel — 17.
• Opera Română (13 18 57) :
Horta
— 19.
• Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
My Fair Lady — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Barbul Văcărescul și Occisio Gregorii —• 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ;
Baladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede ■— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 51 03,
sala Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19,30
*.
O Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : ...Eseu — 19.30; (sala Giu
lești) : Jean, fiul lui Ion — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase
**
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30; (sala Victoria, 53 58 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română4*
(13 13 00) : La izvor de dor și clntec
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 43) :
Se caută un cîntăreț — 19.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 53-) :
Trei grăsani — 10; Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : întilniri muzicale — 18,30; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu44) : Jocuri de poeți,
jocuri de copii — 15.
•
Circul
București
(1101 20) :
Muppets... Ia circ — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19,30.

Puternică afirmare a spiritului revoluționar
(Urmare din pag. I)
asociațiilor studenților comuniști, cit,
mai ales, o autentică învestitură de
încredere în capacitatea studențimii
de a contribui la înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de partid cu
privire la formarea, prin muncă și
pentru muncă a tinerei generații uni
versitare, la perfecționarea continuă
a procesului instructiv-educativ.
Această înaltă învestitură de în
credere iși are concretizarea în parti
ciparea directă a studenților la adop
tarea tuturor deciziilor care privesc
buna desfășurare a întregii activități
din institute și facultăți, în raportu
rile de strinsă conlucrare stabilite
între Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și Minis
terul Educației și Învățămîntului în
direcția înfăptuirii politicii partidu
lui în învățămîntul superior.
Recentele adunări generale și con
ferințele de dare de seamă și ale
geri au ilustrat spiritul revoluționar,
atitudinea fermă și exigentă față de
îndatoririle prezente și viitoare ale
generației amfiteatrelor în acord cu
sarcinile
încredințate organizației
noastre de către partid. Ca urmare a
activității politico-educative desfă
șurate de asociațiile studenților co
muniști, in colaborare cu organele de
învățămînt, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, în
conștiința tineretului studios
s-au
produs mutații pozitive, concretizate
în rezultatele superioare obținute în
toate
domeniile de activitate, în
creșterea contribuției lor la impri
marea unei fizionomii noi, revolu
ționare învățămîntului superior ro
mânesc.
Pentru tineretul universitar ideile
de excepțională însemnătate cuprin
se în cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Adunarea solemnă des
fășurată cu prilejul împlinirii a 50
de ani de activitate revoluționară și
aniversarea zilei de naștere a condu
cătorului nostru iubit prezintă sem
nificații cu totul deosebite. „Trebuie
să iți ridici continuu nivelul de cu
noștințe — spunea secretarul gene
ral al partidului —, trebuie să acțio
nezi, in orice împrejurare, ca revo
luționar, să acționezi in sensul ce
rințelor obiective ale dezvoltării. Co
munismul înseamnă știință, cultură,
un înalt nivel de cunoaștere a legilor
dezvoltării sociale și ale naturii".
Institutele și facultățile din țara
noastră se afirmă, în prezent, ca ade
vărate centre de învățămînt, cerce
tare și producție, în care se creează
valori materiale și spirituale asimi
late de economia, știința și cultura
națională. Corespunzător orientărilor
și indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu,
în această mai
bună
adaptare a școlii superioare la ce
rințele vieții economico-sociale, în
adîncirea procesului de organizare
pe baze moderne a întregului proces
instructiv-educativ din învățămîritul
superior, un rol deosebit revine or
ganizației noastre revoluționare, tn
virtutea acestei răspunderi, asocia
țiile studenților comuniști au acțio
nat mai hotârit pentru creșterea res
ponsabilității fiecărui student față
de propria pregătire, pentru obține
rea unor rezultate bune și foarte
bune la toate activitățile de învățămint, pentru dezvoltarea și valorifi
carea superioară a potențialului de
gindire și creație al studenților.
Peste 79 000 de studenți sînt anga
jați cu înaltă răspundere patriotică,
competență și pasiune creatoare în
activitatea științifică din școala su
perioară îndreptată în direcția solu
ționării unor probleme prioritare din

ty

PROGRAMUL 2
Telex
Vechi melodii populare
Temeliile unui viitor oraș
Parada vedetelor
Viața economică
Stadion
Telejurnal
Concertul Filarmonicii
„George
Dlma" din Brașov, ia Ateneul
Român
21.45 Generația deceniului IX. Noi hotârîm, noi înfăptuim
22,00 Telejurnal
15,00
15,05
15.20
15,40
16.30
17,00
20,00
20,15

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11
februarie, ora 20 — 14 februarie, ora 20.
în țară : Vremea se va răci treptat, în
deosebi în regiunile din nord-estul ță
rii. Cerul va fi mai mult noros. Vor
cădea precipitații sub formă de ploaie,
cît și sub formă de lapoviță șl ninsoa
re, în cea mai mare parte a țării. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări în
zona de munte și estul țării. Izolat, va
spulbera zăpada. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 7 și plus
3 grade, iar maximele vor’ oscila între
zero și 10 grade, mai scăzute în a doua
parte a intervalului. Ceață slabă dimi
neața și seara.

• IN ANGLIA - O
„ZI NAȚIONALĂ A NE
FUMĂTORILOR'4. In Marea
Britanie a avut loc, miercuri,
prima zi națională a nefumăto
rilor, la care organizatorii con
sideră că au participat circa 1,4

milioane din cei 17 milioane fu
mători din țară. Anterior, pre
cum și în cursul zilei respecti
ve, radioteleviziunea șl presa
au transmis repetate apeluri ca
fumătorii să renunțe măcar pen
tru o zi la dăunătorul lor obicei,
arătînd că, potrivit studiilor Mi
nisterului britanic al Sănătății,
50 000 persoane mor în fiecare
an, prematur, în Marea Britanie
din cauza fumatului.

crederii acordate de partid, a per
spectivelor luminoase pe care viito
rul comunist al patriei le deschide
în fața tineretului, a întregului po
por. Nobila misiune încredințată de
partid, de secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a
dezvolta și afirma în rindurile tine
retului studios un autentic spirit re
voluționar, reprezintă pentru asocia
țiile studenților comuniști un obiec
tiv fundamental căruia la apropiata
conferință i se va da, încă o dată,
dimensiunea eforturilor noastre de
gindire și acțiune. Identificăm în
această datorie de onoare de a parti
cipa, sub conducerea partidului. Ia
afirmarea puternică a spiritului re
voluționar al tinerei generații uni
versitare acea vocație istorică, pro
prie comuniștilor, de continuare a
tradițiilor progresiste, revoluționare
de muncă și viață ale tineretului, de
asigurare a transmiterii în timp,
de-a lungul generațiilor, a valorilor
morale și politice înaintate.
In directă legătură cu spiritul re
voluționar ce caracterizează activita
tea noastră de tineri comuniști. Con
ferința U.A.S.C.R. va analiza, desi
gur, cu exigență și combativitate,
în spirit critic și autocritic, neajun
surile care mai sînt prezente în
munca unor studenți : atitudini
necorespunzătoare față de muncă,
față de pregătire, deficiențe în des
fășurarea practicii productive, exi
gență insuficientă față de abaterile
de la normele vieții universitare și
va stabili măsurile necesare pentru
lichidarea lor neîntîrziată, pentru a
face din fiecare facultate, așa cum
ne cere secretarul general al parti
dului, un adevărat centru de educa
ție comunistă, revoluționară a stu
denților.
Fizionomia
U.A.S.C.R.
include
componenta fundamentală a atașa
mentului deplin al tuturor studenți
lor țării, fără deosebire de naționali
tate, față de partid, față de patria
socialistă. Totodată, în spiritul prin
cipiilor politicii internaționale a
partidului și statului nostru, al cărei
promotor strălucit este secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, U.A.S.C.R.
desfășoară o intensă activitate in
mișcarea internațională de tineret și
studenți pentru unirea
eforturilor
studențimii de pretutindeni în lupta
pentru dezarmare și pace, pentru o
lume mai bună și mai dreaptă.
Atașamentul față de partid, hotărirca de a munci fără preget pentru
îndeplinirea obiectivelor dezvoltării
economico-sociale a țârii — trăsături
definitorii, fundamentale ale tinere
tului studios al patriei — pun în lu
mină cu pregnanță atitudinea fun
damentală, dominantă a întregului
tineret al patriei, care, asemeni în
tregului popor, acționează pentru
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. In
aceasta constă satisfacția majoră,
înalta mîndrie cu care întîmpinăm
a XIII-a Conferință a U.A.S.C.R.,
avind, și cu acest prilej, confirmarea
realității de neclintit că în muncă,
alături de întregul popor, de toți ti
nerii patriei, urmind înălțătorul
exemplu de muncă și viață consa
crate neabătut propășirii națiunii
noastre socialiste al 'secretarului general al partidului, tirvarășul Nicolae
Ceaușescu, sscaflâ- calea autentică...pe
câtfe!"sttiaetițif*
3*
det',Jfităzi ai țării vor
ajunge laJ* deplină Afirmare fJfSîesională și politica, își vor aduce con
tribuția patriotică la ridicarea Româ
niei pe noi culmi de civilizație și
progres.

„SERBĂRILE SCINTEII TINERETULUI"

PROGRAMUL 1
15 00 Telex
15,05 Consultații pentru elevii clasei a
VIII-a. Chimie. Probleme recapitu
lative
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică. înfăptuim
hotărîrile Conferinței Naționale a
partidului
20.30 Arc peste timp : 1933—1983. 50 de
ani de la eroicele lupte revoluțio
nare din 1933 ale muncitorimii ro
mâne
20.45 studenție, ani de aur. Program muzical-Llterar
21,00 Cadran mondial. • România și
problemele lumii contemporane
21.20 Film artistic „Solstițiu de vară".
Premieră pe țară. Cu : Henry Fon
da, Mima Loy, Stephen Collins,
Lindsay Crouse. Regla : Ralph Ro
senblum
22,00 Telejurnal

PRETUTINDENI
foarte bine, și în unele microor
ganisme care se deplasează fie
spre sud, fie spre nord, există
oxizi de fier. Deocamdată aces
tea sînt doar constatări. Cum
anume funcționează acest pro
ces incă nu se știe, dar cerce
tări ulterioare vor aduce, fără
îndoială, clarificări.

Planul național unic de dezvoltare
economică și socială a țării.
Apropiata Conferință a U.A.S.C.R.
va constitui cadrul politic în care
problemele esențiale ale formării co
muniste, ale educării patriotice, re
voluționare a studenților vor fi
dezbătute în spiritul documentelor
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie
1982 și ale Conferinței Naționale a
partidului, al strălucitelor analize
întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, asupra stadiului edifică
rii socialismului în patria noastră și
problemelor activității
ideologice,
teoretice și politico-educative. Pro
funzimea acestor analize, uriașa în
semnătate teoretică și practică a te
zelor formulate de secretarul general
al partidului cu forța de penetrație
și clarviziune proprii marelui om
politic,
strălucitului
revoluționar
comunist care conduce destinele
României moderne, incumbă activi
tății U.A.S.C.R. răspunderi majore,
determinind o puternică mobilizare
a colectivelor studențești, a fiecărui
membru al organizației noastre re
voluționare.
Forumul studențimii va dezbate cu
responsabilitate activitatea
asocia
țiilor studenților comuniști consa
crată educației patriotice a tinerei
generații universitare, cunoașterii și
prețuirii, de către fiecare membru al
organizației, a marilor tradiții de
muncă și de luptă ale poporului
român pentru libertate și dreptate
națională și socială, a marilor bă
tălii de clasă conduse de partidul
comuniștilor, a succeselor istorice
obținute de națiunea noastră in
grandioasa operă de construcție so
cialistă, cu deosebire, în epoca inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres
al P.C.R.
Conferința a XIII-a a U.A.S.C.R.
va analiza cu maximă exigență efi
ciența eforturilor depuse de asocia
țiile studenților comuniști pentru
formarea conștiinței politice, a pro
filului multilateral al viitorului spe
cialist, pentru lărgirea orizontului de
cultură și cunoaștere al studenților
și afirmarea resurselor lor creatoare.
Rezultatele obținute în cadrul Festi
valului artei și creației studențești
— parte integrantă a marii manifes
tări naționale „Cîntarea Româ
niei" — la care participă, în fiecare
ediție, peste 20 000 de studenți, confirmînd potențialul spiritual al stu
denților, talentul și aptitudinile
tineretului universitar, reliefează,
totodată, răspunderile ce revin aso
ciațiilor studenților comuniști în di
recția educării comuniste, revoluțio
nare a studenților, a creșterii contri
buției lor la dezvoltarea patrimoniu
lui cultural național.
Subordonată obiectivului formării
multilaterale a viitorilor specialiști,
activitatea în domeniile social, spor
tiv și turistic a urmărit cristalizarea
unor căi și modalități tot mai adec
vate pentru petrecerea educativă și
instructivă a timpului liber al stu
denților. Diversitatea și amploarea
participării studenților la activită
țile sportive (peste 90 de mii anual)
și turistice (peste 50 de mii anual),
adîncirea procesului de autogospodărire, ca latură a autoconducerii stu
dențești, vor conferi dezbaterilor din
cadrul conferinței
noastre temeiul
de analiză a căilor prin care această
componentă a activității asociațiilor
studenților comuniști poate — și- tre
buie — să sc ridice la un nivel ca
litativ superior.
♦ . , ij .
Organizațiile noastre revoluționare
se prezintă la cea de-a XIII-a Con
ferință a U.A.S.C.R. cu hotărârea
fermă de a munci cu toate forțele
pentru a se ridica la înălțimea în

Organizate de C.C. al U.T.C. în
colaborare cu Radioteleviziunea ro
mână, „Serbările Scînteii tineretului"
se vor reîntîlni cu tinerii după urmă
torul program : • Marți, 15 februa
rie — Birlad ; • Miercuri, 18 februa
rie — Huși ; • Joi, 17 februarie —
Negrești ; • Vineri, 18 februarie —
Vaslui ; • Duminică, 20 februarie —

Bicaz ; • Luni, 21 februarie — Tlrgu
Neamț ; O Marți, 22 februarie — Ro
man ; ® Miercuri. 23 februarie —
Piatra Neamț ; • Joi, 24 februarie —
Bacău ; • Vineri, 25 februarie —
Gh. Gheorghiu-Dej. Spectacolele se
vor desfășura în cele mai încăpătoa
re săli din localitățile respective și
vor începe la ora 16 și ora 20.

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT
Prestigioasă distincție acordată
Nadiei Comăneci
ROMA 10 (Agerpres). — La Roma a avut loc ceremonia înminării
prestigiosului premiu „Trinacria d’Oro“, acordat celor mai bune gimnaste
europene pe anii 1979—1981, distincție decernată de un juriu format din
cei mal cunoscuți tehnicieni italieni, precum și din alți reputați spe
cialiști din diferite țări ale lumii.
Premiul pe anul 1979 a fost inmînat de președintele Comitetului
Olimpic Național Italian, Franco Carraro, renumitei gimnaste românce
Nadia Comăneci, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană.

în cîteva rînduri
• Competiția internațională de
hochei pe gheață pentru „Cupa fede
rației" va incepe astăzi pe patinoa
rul artificial din parcu^ sportiv „23
August". In program figurează două
partide : România A — România (ti
neret) și Torpedo Usti Kamenogorsk — Cehoslovacia (tineret). Pri
mul meci începe la ora 15,00.
• în cupa balcanică intercluburi la
fotbal, la Stara Zagora, echipa locală
Beroe a învins cu scorul de 3—0
(2—0) formația „Nendori" din Tirana.
• Festivalul șahist „Hercules ’83"
a continuat la Băile Herculane cu
disputarea partidelor din runda a 3-a.
In turneul internațional masculin, în
tr-o variantă mai rar întîlnită a „apărării Alehin", tînărul maestru ro
mân Dan Bărbulescu l-a învins în 45
de mutări pe maestrul bulgar Petar
Orev.
Pe primul loc în clasament se află
Gyula Forgacs (Ungaria) cu 2,5 punc

dintre cele găsite în ultima vre
me, dar „campion" rămîne dia
mantul industrial de 800 de ca
rate scos la lumină, din același
zăcămînt, în anul 1981. Diaman
tele sint una dintre principalele
bogății națurale ale Guineei. Re
zervele se ridică, după cum apreciază specialiștii, la 300—400
milioane de carate. Cea mal
mare parte a diamantelor des
coperite pînă acum sînt de di
mensiuni mari, fiind utilizate in
industria bijuteriilor.

• UN DIAMANT DE
295 DE CARATE a fost des'

• DE-A CURMEZIȘUL
ATLANTICULUI IN... BU
TOI. Eric Peters, un cetățean

coperit în zăcămintul Banankoro
din Guineea. Este cel mai mare

britanic în vîrstă de 43 de ani,
a realizat o originală traversare

a Atlanticului, călătorind într-un
fel de butoi din plastic, dotat
cu o velă rudimentară și cu o
cîrmă. începută pe țărmul insu
lei Hierro din Arhipelagul Canarelor, la 25 decembrie 1982,
călătoria a luat sfîrșit după 47
de zile, în vecinătatea litoralu
lui Guadelupei. Peters — rela
tează agenția France Presse —
luase cu el provizii și o canti
tate de apă dulce, din care nu-și
permitea să consume zilnic decît
o jumătate de litru, ceea ce l-a
făcut să sufere de sete. Pentru
a nu se anchiloza, în zilele cu
timp frumos înota în preajma
„butoiului" său, de care îl lega
o sfoară. Tată a doi copii, Tony
și Nickie, Peters și-a botezat
„nava" cu care a călătorit „Tonicki".

te, urmat de C. Ionescu — 2 (I) punc
te, Parik Stefanov, Dan Bărbulescu
cu cîte 2 puncte.
In concursul feminin, jucătoarele
iugoslave Miroslava Gostovici și Slobodanka Milivojevici au terminat în
vingătoare în întîlnirlle cu Eugenia
Ghindă și, respectiv, Eva Karakaș
(Ungaria). Edit Ștefanov a remizat
cu Gertrude Baumstark.
Lideră a clasamentului este Slobodanka Milivojevici (Iugoslavia) cu 2,5
puncte, urmată de Gertrude Baum
stark și Edit Ștefanov cu cîte 2
puncte.
• In cadrul unui concurs atletic
pe teren acoperit, desfășurat la Mi
lano, sprinterul italian Pietro Mennea,
reintrat după o lungă absență din ac
tivitatea competițională, a reușit un
rezultat bun la 200 m plat (probă în
care deține recordul mondial în aer
liber, cu 19”72/100), cu timpul de
21”09/100.

• DROJDIE FURAJE
RĂ DIN FRACȚIUNI ALE
PETROLULUI. Cercetători
din Uniunea Sovietică și din
R.D.G.'au conceput o tehnologie
originală pentru obținerea de
drojdie furajeră prin deparafinarea microbiologică a unor
fracțiuni ale petrolului, cum ar
fi fracțiunile Diesel, acidul fosforic, amoniacul, diferite săruri
și microelemente nutritive. Prin
prelucrarea lor se obțin o droj
die furajeră de înaltă calitate și
un distilat de petrol purificat cu
temperatură de îngheț scăzută
— unul din componenții motori
nei. Produsele secundare (ex
tract de lipide și hidrați de car
bon) se utilizează,' de asemenea,
la fabricarea altor substanțe va
loroase.
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

MOSCOVA

NOI ACȚIUNI PENTRU DEZARMARE
ȘI PACE ÎN ÎNTREAGA LUME
• Mari demonstrații la Londra • Inițierea unei ample campanii antinucleare în S.U.A.
• Municipalitatea orașului Vancouver împotriva experimentării rachetelor „Cruise”
LONDRA. — Vizita întreprinsă la
Londra de vicepreședintele S.U.A.,
George Bush, care a examinat cu
oficialitățile britanice în special
problema instalării rachetelor americane cu rază medie de acțiu
ne în Europa occidentală, a co
incis cu mari manifestații organi
zate în favoarea păcii și a dezar
mării. informează agenția Reuter.
Agenția France Presse relatează,
de asemenea, că, la inițiativa Cam
paniei pentru dezarmare nucleară
din Marea Britanie, în fața pre
ședinției premierului britanic a
avut loc o demonstrație pentru pace
a femeilor.
WASHINGTON. — Mișcarea americană pentru înghețarea arme
lor nucleare, ca un prim pas spre
înfăptuirea dezarmării, a hotărît să
lanseze o mare campanie împotri
va cursei înarmărilor, in perspec
tiva alegerilor prezidențiale și pen
tru congres de anul viitor.
După o conferință de trei zile,
desfășurată la St. Louis, cu parti

ciparea a 600 delegați, Randall
Kehler, coordonator național al
Campaniei americane pentru în
ghețarea armelor nucleare, a de
clarat : „Dorim să creăm un cli
mat în care nici un candidat se
rios să nu-și poată permite să nu
susțină această cauză“.
O demonstrație antinucleară a
avut loc în localitatea El Toro, din
California, unde urma să se desfă
șoare o consfătuire a reprezentan
ților cercurilor militar-industriale
din S.U.A. Poliția a operat ares
tări, pe motivul că manifestanții au
blocat circulația în zona clădirii în
care trebuia să aibă loc reuniunea
respectivă.
Unul dintre organizatorii acțiunii
a declarat — potrivit agenției
U.P.I. — că manifestația a fost ini
țiată în semn de protest față de
proiectele Administrației ce prevăd
alocarea, în scopuri militare. în ur
mătorii cinci ani, a 1 700 miliarde
dolari.

TOKIO. — în mai multe cartiere
ale orașului Tokio s-au desfășurat
mitinguri și manifestații de masă
împotriva războiului, la care au
participat îndeosebi reprezentante
ale Congresului nipon al mamelor
și ale Federației nipone a organi
zațiilor de femei. Manifestațiile
s-au desfășurat sub lozincile „Nu
armelor nucleare !“ și „Să apărăm
pacea !“.
OTTAWA. — Municipalitatea orașului Vancouver — cel mai mare
centru industrial și portuar de pe
litoralul pacific al Canadei — a
cerut guvernului canadian să se
desolidarizeze de orice măsură care
ar putea contribui Ia acumularea
de arme de distrugere în masă.
Reprezentanții organizațiilor ob
ștești antirăzboinice, invitate să
participe la ședința municipalității
din Vancouver, au condamnat acor
dul guvernului de la Ottawa pri
vind experimentarea, în provincia
canadiană Alberta, a rachetelor
americane „Cruise".

Partidul social-democrat
se opune amplasării
de noi rachete
pe teritoriul R.F.G.
Declarațiile președintelui
P.S.D., W. Brandt
BONN 10 (Agerpres). — Socialdemocrații din R. F. Germania in
tenționează să facă tot ceea ce le
stă in putință pentru a nu permite
amplasarea pe teritoriul R.F.G. a
noi rachete nucleare — a declarat
președintele Partidului Social-De
mocrat, Willy Brandt, în cadrul
unei adunări electorale desfășurate
la Miinchen — transmit agențiile
D.P.A. și T.A.S.S.
Referindu-se la unele afirmații .
care circulă in Occident cu privire
la faptul că nu ar exista un echi
libru militar între Est și Vest, Willy
Brandt a apreciat că asemenea
calcule nesfîrșite au căpătat în
ultimul timp un caracter maladiv.
Italia. Imagine de la marșul de protest împotriva proiectului privind
Partidul Social-Democrat — a de
instalarea de rachete cu rază medie de acțiune in zona Comiso din '
clarat el — este ferm atașat ideii
Sicilia
participării R. F. Germania la alianța occidentală, dar, a adăugat el
— „aceasta nu înseamnă că noi
„Nici o zi pierdută în lupta pentru pace"
trebuie să repetăm la infinit ce
spun alții în cadrul alianței".

Un semnificativ articol din ziarul „Friheten"

Cheltuielile militare
afectează existența
a sute de milioane
de oameni
ROMA. — Cauza foametei in lume
poate fi găsită îndeosebi in chel
tuielile exorbitante făcute pentru
susținerea cursei înarmărilor,'ă de
clarat in Parlamentul italian depu
tatul Bonalumi, din partea Partidu
lui Democrat Creștin. După cum
informează agenția A.N.S.A., vorbi
torul a arătat că in prezent pe glob
există aproape 1 miliard de persoa
ne afectate de foamete și subnutri
ție, precum și 900 milioane de analfabeți, in vreme ce pentru înarmări
s-au irosit, anut trecut, circa 650
miliarde dolari.

OSLO (Agerpres). — „Tot mai
multi norvegieni s-au înrolat în
rindurile organizației «NU, ARME
LOR NUCLEARE!-, organizație an
gajată in lupta pentru transforma
rea nordului Europei în zonă denuclearizată" — scrie, intr-un recent
articol, ziarul „FRIHETEN", care
apare la Oslo. Din această mișca
re, continuă ziarul, fac parte oa
meni de cele mai diverse convin
geri politice și credințe religioase.
Sindicatele, ca și mai multe con
silii comunale și regionale s-au
pronunțat clar împotriva amplasă
rii pe pămintul norvegian a arme
lor nucleare. Dacă am apela la is
torie, am constata că intre noi șt
vecinii noștri n-au existat conflicte
militare. Atunci de ce am avea ne
voie, acum, de depozite de arme
nucleare americane la Troennelag ?
De ce se dorește să se creeze o
atmosferă de incordare in nordul

Europei ? in țara noastră ia am
ploare mișcarea împotriva ampla
sării rachetelor nucleare americani
in această zonă a Europei. Și, dacă
ne este dragă pacea și ținem la ea,
aceasta este unica noastră cale.
Pentru întărirea increderii intre
popoarele din țările vecine nouă
nu ne trebuie depozite de arme nu
cleare. De aceea este necesar ca
aceste arme să fie duse cit mai
urgent înapoi, în S.U.A.
,
In condiții de pace, popoarele din
această regiune vor avea un viitor
fericit. Iar ceea ce facem noi în
pașnicul Nord — lupta noastră îm
potriva armei nucleare — este un
aport important la lupta generală
pentru pace in Europa și pe întreg
globul. Pentru că, așa cum a spus,
cindva, marele nostru scriitor Nurdal Grieg, -Ziua in care nu faci
nimic pentru pace este o zî“ pier
dută- — incheie articolul.

tntîlnire consultativă de lucru in problemele perfecționării
colaborării in cadrul C.A. E.R.
bru supleant al Comitetului Politic
Esecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
și loan Totu, membru al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. reprezentantul permanent al
țării noastre in C.A.E.R.
Au fost dezbătute problemele le
gate de perfecționarea și adîncirea
in continuare a colaborării economice
și tehnico-științifice dintre țările
membre ale C.A.E.R.
întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere to
vărășească reciprocă.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — In zi
lele de 8—9 februarie 1983 a avut loc,
la Moscova, întilnirea consultativă de
lucru a secretarilor Comitetelor Cen
trale aile partidelor comuniste și
muncitorești din țările membre ale
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și a reprezentanților permanenți ai țărilor C.A.E.R.
La întîlnire au participat din par
tea Republicii Socialiste România to
varășii Hie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, mem

WASHINGTON

Deschiderea reuniunii Comitetului interimar al F. M. I.
piu, creșterea resurselor financiare
de care dispune F.M.I. pentru acor
darea de credite pe termen mediu
țărilor membre confruntate cu difi
cultăți ale balanței de plăți externe.
Lucrările reuniunii au fost prece
date
de ședințe pregătitoare ale
Grupului „celor 24“ — organism de
lucru al țărrlor în curs de dezvol
tare — precum și ale Grupului „ce
lor 10“. reprezentînd principalele țări
industrializate occidentale.
Din partea țării noastre, la reuniu
ne participă o delegație condusă de
Petre Gigea, ministrul finanțelor.

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
La Washington au început lucrările
reuniunii
Comitetului interimar al
Fondului
Monetar
Internațional
(F.M.I.), pe a cărui agendă sint în
scrise o serie de probleme de mare
actualitate ale vieții economice in
ternaționale. Se va examina situația
dificilă prin care trece, in prezent,
economia mondială — situație cu
consecințe negative pentru toate ță
rile lumii și, in primul rind. pentru
cele în curs de dezvoltare. In aceste
condiții. Comitetului interimar i se
pune sarcina de a hotărî, în princi

„Adîncirea recesiunii pe plan mondial reclamă acțiuni
urgente în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare"
Al doilea raport al Comisiei independente pentru problemele
dezvoltării internaționale
BONN 10 (Agerpres). — La Bonn
a fost dat publicității cel de-al doilea
raport al Comisiei independente pen
tru problemele dezvoltării interna
ționale, condusă de fostul cancelar
vest-german Willy Brandt. Lansind
un avertisment cu privire la adînci
rea crescindă a recesiunii pe plan
mondial și la urmările sociaile și po
litice ale acestei situații, raportul
subliniază necesitatea unei acțiuni
urgente, unite și globale, din partea
statelor industrializate și a celor în
curs de dezvoltare, pentru ajutora
rea acestora din urmă și pentru re
dresarea economică mondială.
Grupul celor 18 experți ai „CorrUsiei Brandt" reclamă operarea
unor reforme in sistemul economic
și monetar internațional, precum și
ajutorarea statelor din Africa, Asia
și America Latină, împovărate de
datorii externe. Deosebit de urgentă
este considerată creșterea substan
țială a creditelor acordate țărilor
lumii a treia pentru dezvoltarea acestora. Astfel, raportul cere Fondu
lui Monetar Internațional, care — se
arată — este privit de multe state
„cu neîncredere și chiar cu ostilita
te", .să creeze facilități de credit
Suplimentare. Atrăgînd atenția că „si
tuația financiară a statelor în curs
de dezvoltare este foarte critibă", de
ficitul total al balanței lor de plăți
urmînd să se cifreze, în 1983, Ia
circa 85 miliarde dolari, documentul
preconizează o „sporire imediată a
fondurilor monetare internaționale",
menționînd că ajutorul pentru cele
mai sărace țări ar trebui să fie
dublat, în termeni reali, pînă în 1985.
Totodată, se cere statelor industriali
zate să renunțe la măsurile restricti
ve impuse în comerțul cu țările în
curs de dezvoltare.

Documentul aduce critici serioase
țărilor occidentale, care, căutînd
să limiteze inflația, se concentrează
excesiv asupra controlului monetar.
In mod special, comisia lansează
un apel urgent pentru oprirea cursei
înarmărilor — domeniu în care s-au
cheltuit, anul trecut, circa 650 mi
liarde dolari — ca o condiție a re
dresării economice mondiale. „Cursa
înarmărilor ne poate ucide — fără
ca noi să participăm in mod concret
la un război — prin strangularea economiilor noastre și refuzul investi
țiilor pentru viitor" — subliniază do
cumentul.
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Excelenței Sale SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Cu prilejul celei de-a patra aniversări a zilei naționale a Republicii
Islamice Iran, sînt bucuros să vă adresez felicitări, precum și cele mai bune
urări de fericire, progres și bunăstare poporului iranian prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de colaborare dintre
popoarele țărilor noastre vor continua să se dezvolte neîncetat, in interesul
României și Iranului, al cauzei generale a păcii, dezvoltării independente,
prosperității și conlucrării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Tovarășul Constantin Dăscălescil,
prim-ministru al guvernului, a adre
sat o telegramă de felicitare primu
lui ministru al Guvernului Republi
cii Islamice Iran, Mir Hossein
Mussavi, cu prilejul Zilei naționale
a acestei țări, in care se exprimă
Poporul iranian marchează as
tăzi împlinirea a patru ani de la
victoria revoluției islamice care a
însemnat un moment de cotitură
în istoria străvechii țări, în
ceputul unui amplu proces de
transformări politice, economice și
sociale. Aceste schimbări s-au ma
terializat în proclamarea Republi
cii Islamice Iran (1 aprilie 1979),
continuînd cu adoptarea unui șir
de alte măsuri, printre care națio
nalizarea principalelor sectoare eco
nomice și înfăptuirea unei reforme
agrare, care au dat un puternic im
puls acțiunii de valorificare a re
surselor naționale. Ca rezultat al
preocupării manifestate pentru di
versificarea economiei, axată mai
ales pe petrol, s-au construit o se
rie de obiective industriale în frun
te cu complexul de extracție și to
pire a cuprului de la Kerman și
rafinăria de gaze naturale de la
Kangan. Primul dintre ele, intrat
parțial în funcțiune in 1982, va pro
duce la încheierea lucrărilor 310 000
tone cupru anual, numărîndu-se
printre cele mai mari întreprinderi
de acest gen din lume ; cel de-al
doilea, a cărui construcție se va
termina în 1987. se va întinde pe o
suprafață de 500 000 mo și va avea
in final o capacitate de prelucrare
de 80 milioane metri cubi pe zi.
Pentru viitor se prevăd noi obiec
tive. Potrivit planului de dezvoltare
economică, socială și culturală a
țării pe 1983—1988, adoptat în luna
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NEGOCIERI SOVIETO-AMERICANE.
La Geneva a avut loc, joi, 6 nouă
ședință
plenară a delegațiilor
U.R.S S. și S.U.A. participante la
negocierile privind limitarea și re
ducerea armamentelor strategice.
De asemenea, în aceeași zi s-a des| fășut'dt reuniunea plenară a dele| gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la trata
tivele privind reducerea armamentelor nucleare în Europa — infor
mează agenția T.A.S.S.
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CONSILIUL DE SECURITATE
AL O.N.U. a fost convocat pentru
I vineri, pentru a relua dezbaterile
în legătură cu implantarea de noi
așezări israeliene in teritoriile
arabe ocupate, informează agen
țiile Reuter și A. P. Cererea de
| convocare a Consiliului de Secu-

I

ritate a fost formulată de grupul
■țărilor arabe la O.N.U.
O NOUA RUNDA a negocierilor
tripartite libanezo-israeliano-americane consacrate problemei retragerii trupelor israeliene din Liban
a avut loc joi. Șeful delegației li
baneze, Antoine Fattal, a reclamat
fixarea unui calendar al retragerii
trupelor israeliene din Liban și
amînarea, pînă atunci, a examinării
celorlalte puncte de pe agenda
reuniunii. Lucrările au continuat,
apoi, în cadrul a trei subcomitete.
DECES. Takeshi Hirabayashi, secretar general al Comitetului Cen
tral Executiv al Partidului Sociatist din Japonia, . a încetat din
viață la Tokio, în urma unui stop
cardiac.

Faptele vorbesc: cum arata realitățile lumii capitalului
ȘOMAJUL-un
In confruntarea cu realitățile dure ale societății de consum, mitu
rile vehiculate de propaganda occidentală privind „garantarea și asigu
rarea" drepturilor si libertăților individuale în țările capitaliste se spulberă
unul după altul, mai cu seamă in condițiile actuale de adîncire a cri
zei economice și extindere a consecințelor sale pe plan social. Deosebit
de flagrant apare - văzută prin prisma datelor, faptelor și cifrelor trans
mise de înseși presa, publicațiile și agențiile oficiale din aceste țări situația tinerei generații din lumea capitalistă, care dezvăluie totala lipsă
de fundament a mitului privind „șansele egale" și cel al „porților des
chise pentru toți".

Tineretul — o categorie
marginală a societății ? Cu‘
noscutul săptăminal „LE MONDE
DIPLOMATIQUE'- insera, nu de
mult, un amplu studiu privind des
tinul tinerei generații in țările oc
cidentale, în care arăta : „Din felul
în care sînt tratați tinerii — care
reprezintă viitorul — rezultă modul
in care o societate sau alta își pro
iectează conștient mersul înainte,
progresul economico-social. Dacă ar
fi să judecăm după acest aspect al
lucrurilor — respectiv, după modul
in care este tratat și considerat ti
neretul in țările industrializate occi
dentale — atunci înseamnă că socie
tatea occidentală își sabotează pur și
simplu viitorul. Ce se poate crede
din experiența dramatică cu care se
confruntă tinăra generație în aproa
pe toate cele 24 țări ale O.C.D.E.,
țări pe care statisticile le consideră
ca fiind in lumea de azi cele mai
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic ? Una din două : ori că ță
rile in cauză nu se preocupă de vii
torul lor, ori că ele nu mai au încre
dere in viitor și că... poate să ur
meze potopul !“.
Semnul de întrebare pus de ziarul
parizian apare cu atît mai firesc cu
cit o serie de teorii sociologice, care
își au sorgintea în țările occidentale,
plasează tineretul la „marginea so
cietății". Așa procedează H. Schelsky,
în lucrarea sa „DIE SKEPTISCHE
GENERATION" („Generația scepti
că"), care arată că tinerii sint acei
indivizi ajunși la vîrsta cind „nu mai
joacă rol de copii, dar nu au preluat
încă rolul de adulți ca purtători de
plini ai instituțiilor sociale". La fel
procedează și W. Bernsdorf, care
precizează că tineretul formează „o
pătură largă plasată între cea a co
piilor și cea a adulților, ceea ce întîrzie emanciparea sa". Din aceasta

rezultă — după cum spune F. Mah
ler — „un minus de atribuții, de
responsabilități, de posibilități de
afirmare și de participare la viața
și decizia socială".
Practic, aceste „teorii" dezvăluie
contradicția existentă in societatea
capitalistă, care, deși se laudă că
asigură „drepturi depline" și „șanse
egale" tuturor, inclusiv tinerilor, în
realitate nu recunoaște tineretului
— apt din punct de vedere al matu
rizării sale sociobiologice — dreptul
de a participa activ la viața econo-.
mică, socială și politică. Și mai
flagrantă decît orice este lipsirea de
dreptul la muncă, la afirmarea apti
tudinilor a unei mari părți din tine
retul zilelor noastre în toate țările
capitaliste.

Ultimii la angajare — pri
mii la concedieri. Cînd ln tăn‘
le capitaliste este analizată situația
tinerei generații de astăzi, sociologii
— in special cel americani — folo
sesc adesea un cunoscut adagiu al
fostului președinte al Statelor Unite,
Franklin Delano Roosevelt, care spu
nea : „Unor generații li s-a dat mult ;
altora li se cere mult". „Tragedia
generației tinere din țările occiden
tale — arată istoricul american
Thomas R. Forstenzer — este că în
zilele noastre nici nu i se dă, dar
nici nu se vrea să i se ceară ceva.
Pur și simplu se încearcă cea mai
simplă formulă pentru a o ignora".
După care, în lucrarea sa, „ZIUA
DE MÎINE IN AMERICA DE NORD:
TINERII INTRE CEEA CE SE
CHEAMĂ VISUL AMERICAN ȘI
REALITĂȚILE VIEȚII", Forstenzer
subliniază : „Tinerii de astăzi ai
America reprezintă prima generație
de după anii ’30 care trebuie să facă
față unei largi și grele perioade de
austeritate. Și, din păcate, ei sînt
mult mai slab pregătiți pentru

trist „privilegiu"
aceasta decît au fost bunicii lor —
tinerii din 1929“.
Ce arată statisticile oficiale din
Statele Unite și țările capitaliste cele
mai dezvoltate ? Că tineretului i se
refuză chiar și cel mai elementar
drept al omului — dreptul la muncă.
DIN CEI 33 MILIOANE ȘOMERI
DIN TARILE O.C.D.E., APROAPE
JUMĂTATE SINT TINERI.
„Din momentul in care un tinăr
urmează să intre in viață, să-și do
vedească prin fapte de muncă apti
tudinile și posibilitățile sale, el își
vede stopat elanul și se pomenește
zvirlit in afara societății, in rindul
șomerilor — scrie publicația britani
că
-EMPLOYMENT
GAZETTE».
Oare s-a gindit societatea ce simt
acești tineri care se văd transformați
in simple nume înscrise pe fișele de
șomeri la oficiile de plasare ?“ — se
întreba publicația amintită. Și, sintetizînd situația tinerilor din țările
capitaliste, ziarul vest-german „DIE
WELT" scria, mai in glumă, mai in
serios : „Aceasta este soarta tineri
lor de la noi : ei sint ultimii la an
gajări, dar au posibilitatea să fie și
primii — bineînțeles la concedieri".

Sentimentul apăsător al
inutilității... De regulă se pretex
tează că „reținerea" firmelor la an
gajarea tinerilor s-ar datora „nepregătirii" și „lipsei de experiență" a
acestora. Potrivit acestor criterii, de
sigur, niciodată absolvenții școlilor și
cursurilor de calificare sau cei ai învățămîntului de toate gradele nu ar
avea șansa angajării și, implicit, pe
cea a obținerii unei experiențe în
muncă. Este una din cauzele care
determină degringolada morală a ti
nerilor, apariția sentimentului apă
sător de a se considera inutili.
Aceasta accentuează deprimarea psi
hică a tinărului șomer, îl izolează
și-1 Înstrăinează, alterîndu-i perso
nalitatea, privîndu-1 de speranță, răpindu-i visul și frustrindu-1 de vii
torul pentru care s-a pregătit.
Așa cum arată publicația „O.E.C.D.
OBSERVATEUR", „tot mai mulți ti
neri sint afectați de șomajul de lun
gă durată sau repetat, precum și de
realitatea — mai gravă — că după
terminarea școlii nu pot dobîndi nici
un loc de muncă și, deci, nici expe
riență profesională". Anul trecut, din
cei peste 700 000 de absolvenți din
Anglia peste 300 000 au trecut direct
de pe băncile școlilor la cozile din

al tineretului

fața oficiilor pentru șomaj ; în pre
zent, în R.F.G. există peste 80 000
posesori de diplome universitare
care nu au un loc de muncă.
Revina Gross, angajată la unul din
centrele medicale din Chicago, de
clara : „Tinerii nu au deloc senti
mentul că aparțin cuiva, că depind
de ceva, așa cum se intîmpla acum
15—20 de ani. Ei au sentimentul că
viața nu merită să fie trăită, fiind
pur și simplu terorizați de gindul că
nu vor găsi locuri de muncă la ter
minarea pregătirii, a studiilor".

...Și consecințele sale du
reroase Dificultățile care confrun
tă tinăra generație din țările capita
liste ocupă o bună parte a RAPOR
TULUI ASUPRA SITUAȚIEI TINE
RETULUI ÎN LUME ÎN ANII ’80, în
tocmit de secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Re
ferindu-se Ia situația din țările occi
dentale, raportul arată : „Cea mai
largă răspîndire in rindurile tinerilor
din acest deceniu au dobindit-o cu
vinte ca «penurie», «șomaj», «ocu
pare incompletă a forței de muncă»,
«sentiment de neliniște», «lipsă de
apărare», «supraviețuire». Șomajul
prelungit — continuă raportul — ge
nerează probleme sociale grave in
rindul tineretului. El pare a fi un
factor — dacă nu chiar unicul — al
accentuării tendinței care se mani
festă in rindul tinerilor din multe
țări de folosire a drogurilor, alcoo
lism, depresiune și delincventă" !
Mulți sociologi și medici sînt una
nimi în a aprecia că există o rela
ție directă între spirala șomajului și
sporirea cazurilor de sinucidere, al
coolism, violență și criminalitate în
rindurile tineretului. O demonstrează
elocvent un studiu elaborat de „NA
ȚIONAL Council of economic
OPPORTUNITY" din S.U.A., care
arată că Za o creștere cu 1 la sută
a șomajului, consecințele pe plan so
cial sint următoarele : sporirea cu
3,4 la sută a internărilor în clinicile
de psihiatrie ; cu 4 la sută a numă
rului de sinucideri; cu 2 la sută a
numărului deceselor cauzate de boli
de inimă, ficat și rinichi ; cu 4 la
sută a numărului deținuților ; cu 3,8
la sută a numărului crimelor ; cu 5,7
la sută a numărului atacurilor ban
ditești și cu 8,7 la sută a arestări
lor pentru delicte comise in sfera
drogurilor — majoritatea celor afec
tați sau implicați fiind tinerii.

La vîrsta viselor și speronțelor, în confruntare cu realitățile dure ale lumii
capitaliste: tineri în așteptarea zadarnică a unui loc de muncă la un oficiu
de plasare a forței de muncă din Frankfurt (R.F.G.)

Simplu „accident" so
cial ? Nu, o realitate dra
matică I Desigur, aceste realități
dramatice nu mai pot fi ignorate.
De aceea se lansează „teza" că, in
condițiie agravării crizei economice,
creșterea rapidă a numărului tineri
lor lipsiți de un loc de muncă ar fi
doar un simplu „accident" social.
Dar chiar și in perioadele de „boom"
(avint) economic din anii postbelici
a existat un mare număr de tineri
șomeri, intrucit șomajul a fost și este
un însoțitor permanent al capitalis
mului. Este în esența capitalismului
să obțină profituri cit mai mari și; ca
atare, patronii preferă să angajeze
muncitori „formați", nu tineri
cu
mai puțină experiență. Iar atunci
cind, totuși, .angajează tineri, aceș
tia fiind lipsiți de „experiență", sînt
plătiți cu salarii mult mai reduse.
„Nici o generație ajunsă la vîrsta
de aur n-a cunoscut atitea injustiții
ca tinerii acestui deceniu" — scrie
sociologul italian Francesco Alberoni

în volumul său „TINERETUL FAȚA
ÎN FAȚA CU CONFRUNTAREA IS
TORIEI". „Atunci cind au un loc de
muncă ei sint supraexploatați, astfel
încit in momentul cind ating 35—40
de ani sînt oameni terminați" —
adaugă autorul.
Pornind de la constatarea că în
zilele noastre tinerii din țările occi
dentale văd că „societatea (capita
listă — n.r.) celor adulți nu are ni
mic sau aproape nimic să le ofere",
un alt sociolog, Franco Ferrarotti, in
lucrarea „TINERETUL ÎN CĂUTA
REA UNEI IDENTITĂȚI SOCIALE"
pune . degetul pe rană atunci cind
subliniază : „ȘOMAJUL IN RINDU
RILE TINERETULUI EXPRIMA O
CONTRADICȚIE OBIECTIVA ȘI
FUNDAMENTALA A SOCIETĂȚII
INDUSTRIALIZATE".
Intr-adevăr, prin actualele sale
trăsături — caracter de masă, dura
tă, noi forme de manifestare — șo
majul in rindurile tineretului a de
venit o problemă deosebit de gravă
la scara întregii lumi occidentale.
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convingerea că, prin eforturile co
mune ale guvernelor României și
Iranului, conlucrarea dintre cele
două țări va cunoaște noi dimensiuni,
in concordanță
cu interesele po
poarelor noastre prietene.
(Agerpres)

noiembrie de Consiliul Economic
Superior al Iranului, importante
fonduri vor fi alocate extinderii
sectorului industrial, irigării unor
întinse suprafețe agricole, construi
rii unui mare număr de noi locu
ințe etc.
Ziua națională a Republicii Isla
mice Iran constituie pentru po
porul român un prilej de a evoca
tradiționalele legături de prietenie
dintre cele două popoare, care nu
tresc unul față de celălalt senti
mente de stimă și considerație.
Rodnicia acestor relații, întemeia
te pe deplina egalitate în drepturi,
avantajul reciproc, respectul suve
ranității, neamestecul in treburile
interne ale celuilalt, își găsește
concretizare în realizarea în Iran,
prin eforturi comune, a unui șir
de importante obiective economice
care aduc o contribuție însemnată
la valorificarea resurselor naturale /
ale tării, la progresul ei.
Așa cum a subliniat președintele
Nicolae Ceaușescu, România este
animată de dorința de a dezvolta
pe mai departe bunele relații' româno-iraniene, in vederea progre
sului economic și social al' celor
două țări și in concordantă cu ce
rințele generale ale cauzei păcii și
colaborării internaționale. Crearea
unui cadru larg colaborării dintre
România și Iran, valorificarea po
tențialului lor economic corespund
pe deplin intereselor celor două
țări și popoare, principiilor coexis
tenței pașnice. promovării destinde
rii și conlucrării între popoare.

Din agenda
diplomatică
Ca și în zilele precedente, agenda diplomatică internațională
a oferit în cursul zilei de joi ima
ginea unor intense contacte la
diferite niveluri. Un amplu schimb
de vederi asupra problemelor in
ternaționale actuale, cu precă
dere asupra unor aspecte legate
de pregătirea celei de-a VII-a
reuniuni la nivel înalt a țărilor
nealiniate, a fost efectuat la
BELGRAD în cadrul întîlnirilor pe
care Petar Stambolici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
și Mitia Ribicici, președintele
Prezidiului C.C. al U.C.I., le-au
avut cu Carlos Rafael Rodriquez,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat si al Consiliului de Miniștri
ale Cubei. Tot joi, la SOFIA,
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a
primit pe liter Turkmen, ministru
de externe al Turciei, care a mai
fost primit de premierul Grișa
Filipov și a avut convorbiri
cu omologul său bulgar Petăr
Mladenov ; în afara aspectelor
privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale. o atenție deosebită s-a
acordat problemelor păcii
și
securității in Balcani, Europa și în
întreaga lume. La LONDRA, con
vorbirile dintre primul ministru al
Marii Britanii, Margaret Thatcher,
și vicepreședintele S.U.A., George
Bush, au fost axate, în princi
pal, pe examinarea proiectelor
N.A.T.O. privind amplasarea noi
lor rachete americane cu rază
medie de acțiune în țări vesteuropene; Bush a conferit, tot
odată, și cu lideri ai Partidului
Laburist, de opoziție, care i-au
relevat inutilitatea amplasării de
noi arme nucleare pe teritoriul
Marii
Britanii, subliniind că
N.A.T.O. dispune de suficiente
arme. Ministrul vest-german de
externe, Hans Dietrich Genscher,
a conferit, la BONN, cu omologul
său spaniol, Fernando Moran,
examinînd probleme privind ade
rarea Spaniei la C.E.E.; Gen
scher a promis interlocutorului
său că, in calitatea sa de pre
ședinte in exercițiu al Consiliului
Ministerial al C.E.E., va acționa
pentru impulsionarea negocieri
lor în această problemă. La
BAGDAD, președintele Irakului,
Saddam Hussein, l-a primit pe
ministrul de stat egiptean pen
tru afaceri externe, Butros Ghali,
cu care a abordat aspecte refe
ritoare la conjunctura actuală
din lumea arabă, problema pa
lestiniană și apropiata reuniune
la nivel înalt a țărilor nealiniate
din capitala Indiei. Philip Habib,
trimisul special al președintelui
S.U.A. în Orientul Vlijlociu, aflat
in ISRAEL, a conferit cu pre
mierul Begin asupra probleme
lor legate de retragerea trupe
lor israeliene din Liban. In fine,
la PARIS, au început convorbi
rile dintre Claude Cheysson, mi
nistrul relațiilor externe al Fran
ței, și Frigyes Puja, ministrul de
externe al R.P. Ungare. (Ager
pres).

Nicolae PI.OPEANU
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