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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ambasadorul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe R. S. Ramanayake, care

și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii

Democratice Socialiste Sri Lanka in 
țara noastră. (Continuare in pagina 
a Vl-a).

Publicistul olandez Jehan Kuypers
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Puternică, entuziastă manifestare a adeziunii studențimii patriei 

la politica partidului și statului nostru, a încrederii și înaltei 

recunoștințe față de partid, de secretarul său general

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ță, pe publicistul olandez Jehan Kuy
pers.

La primire a participat tovarășul

Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Exprimînd gratitudinea pentru în
trevedere, oaspetele a rugat pe șeful 
statului român să primească volumul 
intitulat „Nicolae Ceaușescu — un

militant realist al timpurilor noastre 
pentru dezarmare și pace", pe care 
l-a publicat in editura „B. R. Griiner 
B. V. Publishers" din Olanda, cu
(Continuare în pag. a Vl-a)

Vibeke Sperling, trimis special al ziarului danez „Information"
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe Vibeke Sperling, trimis

special al ziarului danez „Informa
tion".

La primire a luat parte tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C, al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul „Information" din Da
nemarca.

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Ieri s-au deschis LUCRĂRILE CELEI DE-A XIII-A CONFERINȚE
AUNANIMA ANGAJARE A MINERILOR PENTRU DEZVOLTAREA

BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME

A UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
participat, vineri dimineața, la 
deschiderea lucrărilor celei de-a 
XIII-a Conferințe a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, eveniment de însemnă
tate deosebită, cu semnificații 
profunde în viața studenților, a 
tinerei generații din țara noastră.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Palatul Marii Adu
nări Naționale, unde își desfășoa
ră lucrările Conferința U.A.S.C.R., 
a fost salutată cu deosebită bucu
rie, cu entuziasm.

Un mare număr de studenți, de 
tineri din întreprinderi și instituții 
bucureștene au venit pe aleea și pe 
platoul Marii Adunări Naționale 
pentru a saluta pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ti
nerii scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu 
și studenții !“. Formații și ansam
bluri artistice studențești interpre
tează dansuri și cîntece patriotice. 
Corurile intonează „AI țării noas
tre drag președinte", „Partidul — 
Ceaușescu — România", precum și 
imnul „Gaudeamus". Se cintă 
„Ceaușescu — La mulți ani Ti
neretul studios, împreună cu între
gul popor, omagiază împlinirea a 
50 de ani de activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversarea zilei. sale

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni.

Cu prilejul celei de-a XIII-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, am deosebita plăcere de a 
adresa participanților la conferin
ță, studenților, întregului tineret și 
cadrelor didactice universitare, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, precum și al meu 
personal, un călduros salut revo
luționar și cele mai bune urări. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu și studenții !“).

Marele forum democratic al stu
denților comuniști are loc la numai 
două luni de la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român, 
care a analizat stadiul edificării 
socialismului în România și a a- 
doptat o serie de programe și mă
suri în vederea înfăptuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și a Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 

de naștere. Aceste momente emo
ționante se constituie intr-un mi
nunat prilej de exprimare a pro
fundelor sentimente de înaltă pre
țuire și de recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, față de 
activitatea sa neobosită. pusă în 
slujba celor mai nobile idealuri ale 
poporului român, față de energia 
sa revoluționară consacrată dez
voltării multilaterale a țării, de 
reafirmare a unității de nezdrun
cinat a tuturor studenților țării, 
fără deosebire de naționalitate, in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. Cei prezenți dau expresie 
sentimentelor de adincă dragoste și 
respect față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recunoștinței tineretului 
studios pentru minunatele condiții 
de viață și de pregătire create in 
țara noastră, față de preocuparea 
constantă a partidului și statului în 
direcția continuei modernizări a în- 
vățămintului. Sînt gîndurile și sim
țămintele întregului nostru tineret 
ce dă glas și cu acest prilej mîn- 
driei de a fi părtaș la marile în
făptuiri ce definesc prezentul so
cialist al României, hotăririi sale 
de a-'și pune elanul și energia ti
nerească, toată priceperea și pu
terea de muncă in slujba înfăptui
rii neabătute a Programului parti
dului, de a-și aduce contribuția, cu 
responsabilitate și devotament re
voluționar, la făurirea viitorului 
comunist ml patriei, la sprtriteă bu
năstării și fericirii întregului popor.

In numele studențimii române, 
al întregului tineret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu senti-
(Continuare in pag. a III-a) 

înaintare a României spre comu
nism.

în centrul dezbaterilor Conferin
ței studenților comuniști trebuie 
să se afle concluziile și obiectivele 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului cu privire la dezvoltarea 
generală a patriei noastre socia
liste, la creșterea rolului învăță- 
mîntului în întreaga activitate de 
dezvoltare economico-socială, la 
perfecționarea și ridicarea la un 
nivel mai înalt a întregului pro
ces de învățămînt, de formare a 
tinerei generații pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în general.

în anii construcției socialiste, 
România s-a transformat într-o 
țară cu o industrie puternică și 
modernă, dezvoltată și o agricul
tură cooperatistă în plin progres. 
Pe baza dezvoltării forțelor de' pro
ducție a crescut venitul național, 
asigurîndu-se condițiile necesare 
pentru dezvoltarea economico-so
cială și ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor — țelul suprem al 
politicii partidului, esența societății

Patriei - mai mult cărbune, 
mai multe minereuri!

In această săptămină, in toate minele țării a început să se desfășoare 
o amplă acțiune de organizare superioară a producției și a muncii in 
condițiile noului program de lucru continuu — așa cum s-a hotărit, din 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. Este o măsură im
portantă, care face parte integrantă din programele adoptate de Conferința 
Națională a partidului, pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii 
prime, pentru asigurai ea independenței energetice a țării, înfăptuirea 
acestora prezentind o importanță deosebită pentru progresul continuu, 
în ritm susținut, al economiei noastre socialiste.

Așa cum se relatează in știrile sosite în aceste zile la redacție din 
unitățile miniere dc pe întreg cuprinsul țării, colectivele de oameni ai 
muncii au apreciat utilitatea și necesitatea măsurilor adoptate dc con
ducerea partidului, avantajele deosebite ale trecerii la aplicarea noului 
program de lucru continuu, atît in privința desfășurării cu rezultate su
perioare a activității productive, cît și a asigurării unor condiții mai 
bune de muncă și de viață. Iar realizările pozitive obținute in ultimele 
zile, în multe cazuri mai mari decit cele din perioada precedentă, ilus
trează hotărirea fermă a tuturor minerilor de a transpune exemplar in 
practică sarcinile și indicațiile formulate de secretarul general al parti
dului, dind țării cantități tot mai mari de cărbune și minereuri.

MAREA LECȚIE A UNITĂȚII

socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm în România. 
Succesele remarcabile ce s-au ob
ținut în dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei, culturii — factori fun
damentali pentru făurirea cu suc
ces a socialismului și comunismu
lui — sînt nemijlocit legate de în
treaga dezvoltare-a economiei, cul
turii și științei românești. Dispu
nem de un învățămînt modern, 
care asigură pregătirea temeinică 
a cadrelor de specialiști pentru toa
te domeniile de activitate. S-au 
dezvoltat vechile centre și s-au 
cteat noi centre universitare și de 
învățămînt superior. S-au asigurat, 
totodată, condiții tot mai bune de 
viață, de muncă și învățămînt pen
tru întreaga studențime. Baza ma
terială, tehnico-științifică a învă- 
țămîntului nostru, condițiile de în
vățătură și de viață pentru studenți 
creează condițiile corespunzătoare 
pentru pregătirea tinerei generații 
de intelectuali pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în general, 
în spiritul muncii și al devotamen
tului față de patrie, față de cauza 

socialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Așa cum s-a stabilit la Con
gresul al XII-lea al partidului, în 
cel de-al 7-lea plan cincinal, țara 
noastră trebuie sa treacă la un nou 
stadiu de dezvoltare, să se reali
zeze o nouă calitate a muncii și 
vieții în toate domeniile de activi

tate.
Pornind de la obiectivele trasa

te de Congresul al XII-lea al parti
dului, în cincinalul 1981—1985 am 
pus în centrul activității dezvol
tarea mai puternică a bazei ener
getice și de materii prime, a agri
culturii — factori fundamentali 
pentru asigurarea dezvoltării con
tinue a economiei naționale.

Totodată, am acționat și acțio
năm pentru realizarea unei con
cordanțe mai depline între dife
rite sectoare de activitate, pentru 
înlăturarea unor contradicții ce au 
apărut în cadrul societății noastre 
socialiste, asigurînd astfel premi
sele pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului de dez
voltare economico-socială.

Ținînd seama de aceasta cît și 

de condițiile grele determinate de 
criza economică mondială, în pri
mii doi ani ai cincinalului am 
înaintat într-un ritm mai încet, 
considerînd că trebuie să conso
lidăm și să asigurăm dezvoltarea 
intensivă, calitativă a economiei 
naționale, creînd condițiile pentru 
depășirea greutăților apărute. Pu
tem spune că realizările din pri
mii doi ani ai cincinalului de
monstrează cu putere forța eco
nomiei noastre socialiste, faptul că, 
chiar în aceste împrejurări grele, 
am continuat să înaintăm ferm și 
să înfăptuim obiectivele privind 
trecerea la un nou stadiu de dez
voltare. Aceasta ne permite, așa 
cum am stabilit la Conferința Na
țională a partidului, ca, încă în 
1983, să reluăm înaintarea într-un 
ritm mai intens, continuînd însă 
să punem pe primul plan reali
zarea unei industrii și agriculturi 
intensive, a unei calități superioa
re a muncii și vieții și să dezvol
tăm puternic baza energetică și 
de materii prime, asigurînd astfel 
condiții ca patria noastră, întregul

(Continuare in pag. a III-a)

îndelungata și eroica istorie a 
mișcării muncitorești din țara 
noastră evidențiază, alături de înal
ta combativitate revoluționară și 
adîncul patriotism al clasei noas
tre muncitoare, spiritul de unitate 
care a însuflețit-o in lupta pentru 
libertate socială și națională, pen
tru progres social. în bătăliile de 
clasă, din marile învățăminte ale 
istoriei, muncitorimea noastră a 
înțeles că unitatea rîndurilor șale 
reprezintă o sursă de tărie, cheză
șia însăși a victoriilor sale. De 
aceea, în pofida unor mari dificul
tăți, năzuința spre unitate a clasei 
muncitoare a trăit mereu vie, aflin- 
du-și expresie in numeroase ac
țiuni revoluționare. In șirul lupte
lor muncitorești de mare amploa
re. cu adinei consecințe în viața 
social-politică și care au avut un 
larg ecou atît pe plan național, cît 
și internațional, desfășurate în anii 
crizei economice din 1929—1933, 
nenumărate au fost acelea care au 
înzecit forța muncitorilor, prin ac
țiunea lor unită.

în clarificarea unor probleme de 
ordin tactic în acest sens, un rol 
imoortant a avut Congresul al 
V-lea al P.C.R. din decembrie 1931 
care, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „a orientat 
partidul spre intensificarea efor
turilor în vederea realizării fron
tului unic muncitoresc, întăririi 
unității de acțiune a clasei munci
toare". Aceasta a permis partidului 

să se afirme ca forță propulsoare 
a procesului revoluționar, să caute 
și sa găsească acele forme și mij
loace de acțiune menite a antrena 
în luptă mase tot mai largi pe baza 
unității clasei muncitoare, Noua 
orientare a impus multiple forme 
de colaborare, la diferite niveluri 
între comuniști, social-democrați, 
socialiști, atit pe plan politic, cît și 
pe planul cerințelor cu caracter 
economic. Edificatoare din acest 
punct de vedere sînt adunările care 
au avut loc in zeci și zeci de în
treprinderi. în cadrul cărora au 
luat parte muncitori înregimentați 
în diferite partide și au fost alese 
de întreaga masă a muncitorilor 
delegații împuternicite să trateze 
cu conducerile întreprinderilor și 
cu autoritățile. Este demn de re
marcat faptul că în cursul desfă
șurării acțiunilor revoluționare au 
fost alese.- de asemenea, comitete 
de acțiune, comitete de grevă, co
mitete de fabrică, comitete ale șo
merilor și gărzi de autoapărare 
ș.a., care acționau ca organe ale 
Frontului unic muncitoresc. Crea
rea comitetelor de acțiune ca or
gane aie Frontului unic muncito
resc, la căile ferate, in industria 
petrolului, în industria metalurgi
că. textilă, în alte ramuri, caracte
rul larg reprezentativ al acestora, 
desfășurarea activității în numele 
celor ce i-au ales, adică al tuturor
(Continuare în pag. a V-a)
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Înalt omagiu, adîncă recunoștință tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, ANGAJAMENT SOLEMN DE A ÎNFĂPTUI 
NEABĂTUT HOTĂRlRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

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

Conferinței Naționale ale partidului, 
contribuind, alături de întregul nos
tru popor, Ia înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a peste cinci 
decenii de luptă eroică pentru liber
tatea, demnitatea și fericirea poporu
lui nostru, toți oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, din ÎN
TREPRINDEREA DE FRIGIDERE 
GAEȘTI aduc un fierbinte și res
pectuos omagiu omului, comunistu
lui, conducătorului nostru încercat.

Cu inimile cuprinse de profundă 
emoție, exprimăm recunoștința noas
tră adincă, prețuirea înaltă față de 
activitatea plină de pasiune pe care 
o desfășurați pe plan intern și inter
național, pentru creșterea prestigiu
lui României, care a atras stima și 
respectul întregii omeniri, numele 
dumneavoastră fiind asociat perma
nent cu ce are mai de preț patria : 
demnitate, independență, bunăstare 
și progres. Ne exprimăm și cu acest 
prilej adeziunea deplină și apro
barea unanimă față de politica inter
nă și externă a partidului și statu
lui nostru al cărei promotor sînteți. 
In acest moment înălțător, vă asigu
răm, mult iubite și stimate conducă
tor, că vom acționa cu toată hotărîrea 
și fermitatea pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor trasate de do
cumentele Congresului al Xll-lea șl 
Conferinței Naționale ale partidului.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă și respect, membrii coopera
tori, români și maghiari din comuna 
Orașu-Nou, județul Satu Mare, do
rim cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere să vă adresăm din adîncul 
inimilor noastre calde felicitări și 
urări de mulți ani fericiți în deplină 
sănătate, putere de muncă și viață 
îndelungată, spre binele și înflorirea 
patriei și poporului nostru, al cauzei 
edificării socialismului și comunis
mului pe pămîntul drag al României.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm 
hotăriți să transpunem în viață, fără 
a precupeți nici un efort, toate in
dicațiile date de către dumneavoas
tră la recenta Conferință Națională 

,-,-a .partidului nostru^ precum și la 
Plenara lărgită a . Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii șl Gospodăririi 
Apelor— se menționează în telegra
ma trimisă de CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE ORA
ȘU-NOU.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și al ani
versării zilei dumneavoastră de naș
tere, colectivul de muncă de la ÎN
TREPRINDEREA DE SÎRMA SI 
PRODUSE DIN SÎRMA BUZĂU, 
animat de vie recunoștință și aleasă 
prețuire, vă adresează din adîncul 
inimii cele mai fierbinți urări de 
viață lungă, fericire și putere de 
muncă, pentru a conduce, pe mai 
departe, partidul și poporul nostru 
spre noi și mărețe izbînzi socialiste.

Și colectivul nostru a avut cinstea 
și onoarea să primească vizitele 
dumneavoastră de lucru, prilej cu 
care am primit indicații de mare în
semnătate pentru dezvoltarea capa
cităților de producție, pentru creș
terea complexității produselor fabri
cate. Fondurile de investiții care ni 
s-au alocat au fost materializate in 
ultimii ani prin punerea în funcțiune 
a două capacități de jnare impor
tanță pentru economia națională : 
laminorul de sîrmă și secția de cord 
metalic. Totodată, au fost înzecite 
eforturile pentru a diversifica gama 
produselor întreprinderii, acțiune 
marcată, între altele, de introducerea 
în fabricație a electrozilor de sudură 
necesari construcției centralelor nu- 
clearo-electrice și a uzinelor de apă 
grea.

Asemenea întregului popor, însu
flețiți de sentimentele de dragoste 
fierbinte, înalt respect și adîncă pre
țuire ce le avem pentru dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit și 
eminent conducător , de partid, cel 
dinții președinte al României, co
muniștii, toți oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „HIDROME
CANICA” BRAȘOV cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversarea zilei de 
naștere vă adresează din toată ini
ma un fierbinte salut comunist și 
cele mai calde felicitări. x

Sint bine cunoscute și prețuite de 
fiecare comunist și cetățean al pa
triei eforturile dumneavoastră pen
tru întărirea continuă a unității și 
frăției tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, con
secvența cu care acționați pentru 
perfecționarea organizării și condu
cerii societății, pentru adîncirea de
mocrației socialiste, pentru formarea 
și dezvoltarea multilaterală a omului 
nou, al societății noastre.

De asemenea, cunoaștem cu cită 
pasiune și consecvență acționați pen
tru întărirea forței politice și orga
nizatorice a partidului nostru comu
nist, a capacității sale de a mobiliza 
energiile creatoare ale întregului 
popor, pentru a perfecționa munca 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru unitatea deplină a poporu
lui in jurul partidului, unitate că
reia Conferința Națională a parti
dului i-a dat o nouă și strălucită 
expresie.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și împlinirea a cincizeci 
de ani de activitate revoluționară 
pusă în slujba propășirii patriei și

în telegrama trimisă de colectivul 
de oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA DOBREȘTI, 
JUDEȚUL BIHOR, se arată : In 
persoana dumneavoastră am văzut 
întotdeauna comunistul model, omul 
dîrz și neînfricat, conducătorul cu o 
profundă clarviziune și dragoste față 
de oamenii muncii, din mijlocul că
rora v-ați ridicat și ale căror intere
se vitale le-ați apărat cu dăruire și 
abnegație încă din fragedă tinerețe.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
din întreprinderea noastră dau o 
înaltă apreciere activității excepțio
nale pe care o desfășurau pentru e- 
dificarea noii societăți, pentru afir
marea plenară a principiilor demo
crației și autoconducerii muncito
rești. Prestigiul de care vă bucurați, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în țară și peste 
hotare constituie pentru poporul ro
mân un motiv de satisfacție, dar și 
de mobilizare pentru realizarea sar
cinilor actualului plan cincinal și 
pentru ridicarea pe noi culmi de ci
vilizație și progres a României socia
liste.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmînd exemplul dumneavoastră, 
ne vom mobiliza și mai mult pentru 
a obține rezultate din cele mai 
bune în exploatarea și valorificarea 
zăcămintelor bauxitifere, pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin din hotâririle Congresului 
al Xll-lea și ale Conferinței Națio
nale.

Au rămas neșterse In mintea noas
tră vizitele dumneavoastră în acest 
străvechi centru muncitoresc, vizite 
care au constituit un minunat prilej 
de a ne mobiliza și însufleți în opera 
de refacere a orașului, de dezvoltare 
a industriei și de folosire a întregii 
capacități de muncă a locuitorilor 
— se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL ORĂȘENESC PAȘ
CANI AL P.C.R. Inimile noastre 
Vibrează cu emoție cind ochiul 
admiră noile și modernele fabrici, • 
blocurile maiestuoase, bulevardele 
largi, școlile în care descoperă tai
nele științei copiii orașului, expresie 
a grijii conducerii superioare de 
partid pentru dezvoltarea armonioa
să a tuturor localităților -străvechiu- 

î>- lui plai românesc/ ).’ ,i.”'3;vsi
în aceste clipe solemne, din ini-, 

..mile celor pește 33 000 locuitori al 
orașului, pornește., mult iubite și . 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea de viață lungă, sănătate și 
putere de muncă spre binele și fe
ricirea întregului nostru popor.

Alături de întreaga noastră națiu
ne, colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
PAROȘENI omagiază cu profund 
respect și înaltă prețuire, cu dragoste 
șl recunoștință, mult iubite ți stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, împlinirea a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, sărbătoare scumpă pentru 
patria noastră, pentru întregul nos
tru popor.

întreprinderea noastră a intrat în 
producție și s-a dezvoltat in perioada 
cea mai densă în împliniri din mile
nara noastră istorie, perioada deschi
să de Congresul al IX-lea al partidu
lui, de cutezanță și spirit înnoitor în 
care este elaborată politica noastră 
internă și internațională al cărei ini
țiator și promotor neobosit sînteți 
dumneavoastră, întîiul comunist al 
țării, exponentul cel mai fidel al ce
lor mai fierbinți năzuințe și idealuri 
ale poporului.

Sintem beneficiarii orientărilor și 
prețioaselor dumneavoastră îndem
nuri nemijlocite pe care ni le-ați dat 
cu prilejul repetatelor vizite de lu
cru pe care le-ați făcut in Valea Jiu
lui, în unitatea noastră și vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom mobi
liza în continuare pentru a traduce 
în viață aceste îndemnuri, pentru 
dezvoltarea producției de cărbune. 
Sintem hotăriți să traducem în fapte 
indicațiile și orientările formulate de 
dumneavoastră în magistralul Raport 
prezentat Conferinței Naționale a 
partidului, să ne aducem o contri
buție substanțială la înfăptuirea inde
pendenței energetice a țării.

Purtăm vii în memorie clipele de 
înaltă vibrație politică și patriotică 
determinate de repetatele vizite de 
lucru efectuate de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în municipiul și 
județul Iași, în Întreprinderea noas
tră, dialogul viu, direct și perma
nent cu diferite categorii de oameni 
ai muncii, căldura și grija perma
nentă cu care ne înconjurați, îndem
nurile, sfaturile și indicațiile prețioa
se pe care ni le dați și care pun 
în valoare autentica democrație a 
societății românești contemporane — 
se menționează in telegrama colecti
vului de oameni ai muncii din ÎN
TREPRINDEREA METALURGICA 
IAȘI.

în anii care s-au scurs de cînd ați 
fost învestit cu cele mai înalte răs
punderi în conducerea partidului și 
statului, prin măsurile inițiate de 
dumneavoastră. întreprinderea me
talurgică Iași a cunoscut o puter
nică dezvoltare materializată In 
creșterea de 7 ori a volumului pro
ducției industriale, .

Totodată, vă rugăm să primiți asi
gurarea legămîntului solemn de a fi 
orlclnd un detașament harnic și de 
nădejde al partidului, hotărit de a 
urma pilda vie ce o reprezentați 
pentru întregul nostru popor, de a 
munci cu dăruire șl devotament pa
triotic pentru realizarea punct cu 
punct a sarcinilor ce ne revin din 
hotâririle Congresului al Xll-lea și 

fericirii poporului constituie pentru 
oamenii muncii din județul Covasna 
— români și maghiari — un prilej 
de mare bucurie și mindrie pentru a 
vă dori din adîncul inimilor mulți 
ani de viață și fericire deplină, sa
tisfacții și împliniri, noi și mari suc
cese, multă putere de muncă pentru 
a ne călăuzi cu aceeași fermitate și 
devotament pe drumul devenirii 
noastre comuniste, spre binele și fe
ricirea întregului popor, se mențio
nează în telegrama CONSILIULUI 
JUDEȚEAN AL SINDICATELOR 
COVASNA.

Sîntem pe deplin conștienți că 
victoriile istorice dobîndite de po
porul nostru în construirea vieții 
noi, în dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a întregii țări sînt in
disolubil legate de activitatea dum
neavoastră rodnică și creatoare,
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Lucrare de GH. PETRESCU

• „întregul partid, toți cetățenii patriei noastre 
cunosc și prețuiesc in mod deosebit preocupările 
dumneavoastră permanente pentru dezvoltarea însuși
rilor noi ale națiunii noastre socialiste și întărirea 
unității întregului popor — ca factor fundamental al 
progresului multilateral ăl societății, al înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xll-lea și Conferința 
Națională ale partidului"

• „Mîndri de a trăi și munci într-o țară liberă, 
puternică, independentă, de a acționa în spiritul patrio
ticelor îndemnuri ale dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, reafirmăm hotărîrea noastră de a 
face totul pentru îndeplinirea, in lumina prețioaselor 
dumneavoastră orientări și indicații, a mărețelor sarcini 
ce ne stau in față in acest an și in întregul cincinal, 
spre propășirea continuă a patriei socialiste"

poartă amprenta gîndirii și acțiunii 
cutezătoare și științifice ce vă carac
terizează în abordarea marilor și 
complexelor probleme ale societății 
noastre, ale lumii contemporane. 
Noi toți, cei ce trăim și muncim în 
deplină unitate și frăție pe plaiurile 
covăsnene, am simțit în permanență 
grija părintească pe care Partidul 
Comunist Român, dumneavoastră, 
scumpe tovarășe secretar general, 
ați purtat-o și o purtați dezvoltării 
armonioase a tuturor zonelor țării, 
condiție esențială in asigurarea de
plinei și adevăratei egalități în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Primiți, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea 
noastră fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului, a hotăririlor 
stabilite de cel de-al Xll-lea Con
gres și Conferința Națională ale 
partidului, spre binele și propășirea 
țării și poporului.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere și împlinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară, țăranii coo
peratori din comuna TINCA — BI
HOR — se menționează într-o altă 
telegramă — vă adresează cele mai 
calde urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată în fruntea partidu
lui și statului nostru pentru binele 
și fericirea poporului român. însu
flețiți de chemai ea înflăcărată adre
sată întregii țărănimi de către dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la plenara lărgită a 

Consiliului Național al Agriculturii, 
ne angajăm cu întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă să par
ticipăm la vastul program de dez
voltare a agriculturii noastre socia
liste.

Cu inimile pline de dragoste, mîn- 
dri de a fi contemporani și de a 
munci sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă, plină de omenie, 
păuleștenii omagiază ziua de 26 ia
nuarie prin noi fapte, de hărnicie, 
înscrise organic în efortul întregu
lui popor de edificare a societății 
noi — se menționează în telegrama 
BIROULUI COMITETULUI COMU
NAL DE PARTID PAULEȘTI, JU
DEȚUL SATU MARE.

Marile obiective pe care le avem 
de înfăptuit vor transforma radical 
configurația economică și social-cul- 

turală a comunei noastre, păuleștenii 
fiind hotăriți să-și mobilizeze și mai 
puternic forțele pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile ce le re
vin in acest an și in întregul cinci
nal, in lumina hotăririlor Congre
sului al Xll-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comu
nist Român.

Conștienți că de numele dumnea
voastră se leagă mărețele transfor
mări revoluționare ale României 
contemporane, ca și viitorul ei lumi
nos, noi comuniștii, toți oamenii 
muncii din comuna Păulești ne an
gajăm, iubite tovarășe secretar ge
neral, să milităm și mai activ pen
tru a da viață minunatelor hotăriri 
ale Congresului al Xll-lea, ale Con
ferinței Naționale ale partidului, spo- 
rindu-ne astfel contribuția la ridi
carea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Sîntem mîndri și bucuroși că la 
cîrma patriei noastre, în fruntea 
partidului și statului vă aflați dum
neavoastră, cel mai apreciat și res
pectat fiu al neamului românesc, 
care ne călăuziți cu fermitatea ce vă 
caracterizează spre înaltele țeluri 
de a ridica România și acest minu
nat popor la înaltele culmi ale civi
lizației și progresului contemporan. 
Tipografii clujeni, călăuzindu-se în 
permanență după prețioasele și în
țeleptele dumneavoastră indicații, au 
încheiat anul 1982 cu un bilanț edi
ficator de realizări, contribuind și 
prin aceasta la crearea bazei tehni- 
co-materiale, pentru dezvoltarea ști
inței, culturii și artei românești.

Dînd expresie recunoștinței profunde 
ce v-o purtăm, vă dorim din adîncul 
inimilor noastre, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
viață îndelungată în deplină sănăta
te, putere de muncă in fruntea 
partidului și statului, pentru feri
cirea și prosperitatea patriei și a 
poporului român — se arată in tele
grama adresată de consiliul oameni
lor muncii din ÎNTREPRINDEREA 
POLIGRAFICA CLUJ-NAPOCA.

Minerii de la unitatea noastră, 
alături de minerii Văii Jiului, vă 
poartă nestinsă recunoștință oentru 
ce ați făcut și faceți pentru înălța
rea României în rîndul celor mal. 
înaintate țări de ne glob — se arată 
în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID DE LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA BARBATENI.

Trăim profunde sentimente de 
mindrie patriotică generate de con
vingerea de nestrămutat că poziția 
actuală a României în lume, presti
giul și influența sa politică pe arena 
mondială sint legate de gîndirea 
dumneavoastră revoluționară, de 
personalitatea dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii române — 
om care întruchipează cele mai ale
se virtuți ale poporului nostru. Cînd 
întreg poporul își îndreaptă gindu- 
rile pline de recunoștință spre dum
neavoastră, vă adresăm tradiționalul 
salut mineresc „Noroc bun!“, precum 
și urarea fierbinte de mulți ani fe
riciți, putere de muncă și sănătate 
deplină pentru a ne putea conduce 
cu succes pe calea fericirii, bună
stării și progresului, civilizației so
cialiste și comuniste.

împreună cu întregul popor, comu
niștii. toți oamenii muncii din ÎN
TREPRINDEREA MINIERA ANINA, 
județul Caraș-Severin. vă aduc 
profundul lor omagiu cu prilejul a 
50 de ani de activitate revoluționară 
și aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere. Noi, oamenii muncii din in
dustria minieră, prețuim din tot su
fletul întreaga dumneavoastră activi
tate. soiritul de inițiativă și abnega
ție ce vă caracterizează in permanen
ță. în vederea ridicării patriei noas
tre sore noi culmi de progres și civi
lizație. însuflețiți de exemolul stră
lucit pe care îl oferiți întregii națiuni 
prin munca și dăruirea dumneavoas
tră, vă asigurăm iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom mobi
liza toate forțele și capacitățile oen
tru traducerea in viată a hotăririlor 
Congresului al Xll-lea și Conferin

ței Naționale ale partidului, pentru a 
scoate din adine noi și însemnate 
cantități de cărbune și argilă.

La aniversarea a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai devotat fiu al partidului și 
patriei, exemplu de înaltă abnegație 
și responsabilitate comunistă, pasio
nat revoluționar și apărător consec
vent al intereselor majore ale po
porului, neobosit militant pentru 
cauza socialismului, a păcii și înțe
legerii între popoare, vă rugăm să 
primiți din partea oamenilor muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA FORES
TIERA DE EXPLOATARE ȘI 
TRANSPORT NEIIOIU cele mai 
sincere urări de sănătate, viață lun
gă și fericire, pentru a conduce cu 
fermitate și clarviziune destinele 
patriei și ale poporului nostru pe 
drumul glorios al comunismului. 
Visul de aur al omenirii.

Spre dumneavoastră ne îndreptăm, 
în aceste clipe de mare sărbătoare, 
cele mai profunde sentimente de 
dragoste și prețuire, de mindrie și 
recunoștință. Idealul dumneavoas
tră de a făuri o viață liberă și feri
cită pe pămînturile milenarei noas
tre patrii este idealul nostru, ideal 
pentru care vom depune eforturi, 
vom munci cu dragoste și pasiune, 
cu abnegație și devotament, con
vinși fiind că astfel ne vom aduce 
contribuția la ridicarea patriei pe 
noi culmi ale civilizației socialiste.

Alături de toți oamenii muncii 
sătmăreni, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, oame
nii de artă și cultură de pe aceste 
străvechi și înfloritoare plaiuri ro
mânești ne îndreptăm mai mult ca 
oricind gîndurile și sentimentele 
noastre de dragoste și prețuire spre 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate fiu al poporului român, spre a 
ne exprima profunda recunoștință și 
gratitudine pentru grija neobosită ce 
o purtați înfloririi necontenite a ar
tei și culturii românești, pentru asi
gurarea climatului propice dezvoltă
rii și afirmării tuturor talentelor, 
valorificării optime a capacităților 
creatoare ale maselor — se spune în 
telegrama triftiisă de COMITETUL 
DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE SO
CIALISTA AL JUDEȚULUI SATU 
MARE.

întreaga noastră activitate este și 
va fi călăuzită de prețioasele dum
neavoastră indicații și orientări pri
vind menirea artei și culturii, a ro
lului lor educativ, puse in slujba 
formării omului nou, a transformării 
revoluționare a societății, a înaltelor 
idealuri de progres ale umanității. 
Conștienți de înaltele comandamente 
impuse de dezvoltarea prezentă și 
viitoare a patriei, noi, oamenii de 
cultură și artă, întregul activ cultu
ral din județul nostru, fără deosebire 
de naționalitate, ne angajăm în fața 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, câ 
vom acționa cu hotărire și înaltă res
ponsabilitate pentru traducerea în 
viață a tuturor sarcinilor reieșite din 
documentele Conferinței Naționale a 
partidului, adueîndu-ne din plin 
contribuția la dezvoltarea și înflori
rea continuă a societății noastre so
cialiste, la ridicarea patriei spre noi 
culmi de civilizație și progres.

în telegrama trimisă de colectivul 
de muncă al COMBINATULUI CHI
MIC DIN GIURGIU se arată : Ne
precupețind nici un efort, muncind 
cu abnegație și dăruire, am reușit 
ca instalațiile din platforma chimică 
I să funcționeze la parametrii pro
iectați. Sintem pregătiți și vom face 
totul, ca noile capacități din platfor
ma ÎI să intre în funcțiune la ter
menele planificate și să-și atingă 
parametrii, să valorificăm superior 
resursele naturale, asigurînd astfel 
economia națională cu produsele de 
care are nevoie, contribuind la creș
terea exportului românesc.

Cu sentimente de mindrie patrioti
că pentru întreaga dumneavoastră 
activitate pusă în slujba păcii și con
struirii unei lumi mai drepte și mai 
bune, pentru dezarmare, colaborare 
și cooperare între popoare, ne alătu
răm întregului nostru popor angajat 
plenar sub înțeleaptă dumneavoas
tră conducere. în lupta pentru pro
gresul continuu al patriei noastre, 
pentru pace în întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA „METALUR
GICA” DIN JUDEȚUL BUZĂU — 
asemenea întregului nostru popor — 
cu prilejul sărbătoririi a cinci dece
nii de activitate revoluționară și a 
zilei de naștere, își îndreaptă gîn
durile de aleasă recunoștipță și deo
sebită stimă către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre so
cialiste, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, care v-ați de
dicat întreaga viață luptei poporu
lui român pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României sore co
munism — se arată intr-o altă tele
gramă.

întreprinderea în care muncim, 
odinioară un modest atelier cu con
diții foarte grele de muncă, s-a dez
voltat într-un ritm intens după Vizi
tele dumneavoastră de lucru din 
1973 și 1976. Astăzi ea se înfățișează 
ca o adevărată citadelă muncitoreas
că în plin proces de dezvoltare și 
modernizare, care an de an își rea
lizează cu cinste indicatorii de olan 
și angajamentele asumate in între
cerea socialistă.

Pentru tot ce ați făcut pentru noi, 
cei de la „Metalurgica” din Buzău, 
vă adresăm întreaga gratitudine și 
cele mai alese mulțumiri. însoțite de 
urarea de multă sănătate și ferici
re. de vtață lungă, pentru a ne con
duce sore noi și tot mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației umane.

în glas unanim cu întregul popor, 
dînd expresie celor mai înalte sen

timente și gînduri de nețărmurită 
dragoste, prețuire și adîncă recunoș
tință pe care le nutrim toți cei ce 
trăim și muncim in Orașul Victoria, 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
și stimat fiu, patriot înflăcărat, per
sonalitate eminentă a contempora
neității, vă dorim din toată inima, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, „La mulți ani !“, viață în
delungată, sănătate, putere de mun
că, fericire, pentru binele patriei 
și poporului nostru și afirmare) 
României în lume, pentru cauz 
păcii și comunismului.

Considerăm că cel mai de preț ' 
înălțător omagiu pe care vi-1 adr< 
săm este angajamentul nostru de 
vă urma pilda inegalabilă de dărui 
și activitate revoluționară, de a i 
ționa neobosiți pentru înfăptui; 
întocmai a Programului partidului, 
de realizare a sarcinilor ce ne revin 
din hotâririle Congresului al Xll-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului — se spune în telegrama 
COMITETULUI ORĂȘENESC DE 
PARTID ORAȘUL VICTORIA, JU
DEȚUL BRAȘOV

Cu prilejul sărbătoresc al împlinirii 
a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și al aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, animați de 
profunde sentimente de stimă și res
pect, de aleasă considerație și cinsti
re pentru cel mai iubit fiu al po
porului, colectivul de oameni ai 
muncii din ȘANTIERUL NAVAL 
GIURGIU vă urează ani mulți. lu
minoși, viață îndelungată în deplină 
sănătate și fericire, spre binele și 
înălțarea întregului popor, al cauzei 
edificării socialismului și comunis
mului pe pămintul scumpei noastre 
patrii — se menționează în telegra
ma adresată de acest colectiv.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
milita neobosit pentru traducerea in 
fapte a politicii realiste, profund ști
ințifice a partidului nostru, pentru 
realizarea sarcinilor și obiectivelor 
trasate de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român. Activitatea dum
neavoastră nobilă este pentru noi 
toți cea mai vie pildă de dragoste și 
dăruire patriotică pentru cauza co
munismului și, păcii, înțruchipînd 
expmplar avîntul revoluționar și gin- 
direa științifică, creatoare, atașamen
tul față de înaltele idei ale umanis- i 
mului și păcii; " »

Sîntem convinși că. strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, acționînd 
cu fermitate pentru a transpune in 
viață hotărîrile partidului nostru, 
vom contribui, alături de întregul 
popor, la ridicarea României pe culmi 
tot mai înalte de progres și civili
zație.

Oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA „ARMATURA” DIN CLUJ- 
NAPOCA — se arată într-o altă te
legramă — animați de profunde sen
timente de stimă și respect, dorim 
să vă adresăm, cu ocazia zilei dum
neavoastră de naștere, cele mai calde 
felicitări și urări de ani mulți și lu
minoși, de viață îndelungată în de
plină sănătate, spre binele și ferici
rea întregului popor, a cauzei edifi
cării socialismului și comunismului 
pe pămîntul scumpei noastre patrii.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere și împlinirii a peste 50 de 
ani de activitate revoluționară, 
ne este deosebit de plăcut să 
aducem un călduros omagiu proemi
nentei dumneavoastră personalități 
de revoluționar și comunist, de pa
triot înflăcărat și militant de seamă 
al mișcării comuniste internaționale. 
Alături de întregul popor, colectivul 
nostru de muncă dă o înaltă apre
ciere rolului de însemnătate excep
țională pe care l-ați avut și îl aveți, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fa
voarea salvgardării păcii, a colaboră
rii, Înțelegerii, a dezarmării genera
le și în special a celei nucleare. 
Umăr la umăr cu toți fiii acestei 
țări, oamenii muncii de la întreprin
derea „Armătura” din Cluj-Napoca 
fac legămînt solemn să Îndeplineas
că fără preget, cu ene-gie revoluțio
nară, cu însuflețire și răspundere pa
triotică sarcinile ce le revin din 
istoricele documente ale Congresului 
al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român, ale Conferinței Naționale a 
partidului, pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan pe anul 1933.

Pentru noi, cei ce ne desfășurăm 
activitatea în presă, pentru lucră
torii colectivului redacțional al 
ziarului „SC1NTEIA”, organul de 
presă al Comitetului Central al 
partidului, nu există, nu poate exista 
o sarcină de mai mare răspundere 
și onoare decît aceea de a fi la înăl 
țimea încrederii acordate de parti
de dumneavoastră, mult stinve 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. d->t 
aceea de a ne mobiliza capacit-Ga 
de muncă și creație pentru a răsun” 
de într-un cit mai înalt gra de 
competență, cu pasiune și res^osa- 
bilitate partinică, îndemnur°r 5‘ 
chemărilor însuflețitoare p< care, 
adresindu-Ie întregii țări, ■ le-ați 
adresat, deopotrivă, și noi- celor 
ce ne-am angajat să slu41- Prin 
paginile, presei, cu neclint devota
ment, înfăptuirea clarvăzjare* Po
litici a partidului nostru nPunlst — 
se spune, printre altele.n telegra
ma trimisă,

Ingăduiți-ne, mult Iute stimate 
tovarășe Nicolae Cea,escu- vă 
asigurăm că vom far .totul, că ne 
vom mobiliza cu și âl multă răs
pundere pentru a înălțimea 
misiunii ce ne-ațl «redințat-o, ac- 
ționind cu dăruire 'mYnistâ în ve
derea înfăptuirii fmPlare a obiec
tivelor stabilite e. Congresul al 
Xll-lea al particu\ •> hotăririlor 
și programelor J ,?Je, °e Confe
rința Națională Partidului nostru. 
Vom da și as' exoresie marii 
noastre preV*  pentru strălucitul 
dumneavoastt exemplu. pentru 
marea lecție” Patriotism. de dă
ruire revolt£’ră.dedl<*țe  progre
sului neîntraț al Patriei, fericirii 
poporului, tzai socialismului.
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popor să poată să asigure dezvol
tarea sa prin forțele proprii, într-o 
măsură mult mai însemnată decît 
pînă acum — aceasta constituind 
chezășia atît a dezvoltării și ridi
cării nivelului de viață, dar și a 
întăririi independenței și suvera
nității patriei. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Putem spune că dispunem de tot 
ce este necesar pentru ca planul 
pe 1983 să fie realizat în bune 
condiții. Dealtfel, în prima lună am 
realizat un ritm de dezvoltare de 
aproape 7 la sută. în acest fel sînt 
create condițiile ca, în următorii 
ani ai cincinalului, să înfăptuim o- 
biectivele stabilite de Congresul al 
XII-lea, de Conferința Națională a 
partidului, ca România să treacă 
la un nou stadiu de dezvoltare, de 
la stadiul de țară în curs de dez
voltare la cel de țară socialistă 
mediu dezvoltată.

Pe baza programelor și hotărî- 
rilor Conferinței Naționale am tre
cut la măsurile organizatorice ne
cesare realizării în cele mai bune 
condiții a acestora. Aș menționa 
în acest sens măsurile adoptate în 
domeniul minier, care trebuie să 
asigure realizarea încă în acest an 
a cel puțin 160—170 de mii de 
tone de cărbune zilnic, media pe 
an, iar spre sfîrșitul anului să a- 
jungem la circa 200 de mii tone 
pe zi, pentru a crea condițiile reali
zării încă în acest cincinal a in
dependenței energetice.

Urmează, în acest sens, să se a- 
dopte măsuri corespunzătoare în 
domeniul petrolului, precum și în 
celelalte sectoare de activitate, ast
fel încit anul 1983 să ducă la re
zultate superioare și să asigure în
făptuirea programelor stabilite. în 
același spirit au fost adoptate mă
suri și în domeniul agriculturii, 
precum și în alte sectoare de ac
tivitate.

O atenție deosebită acordăm în 
continuare reducerii consumurilor 
materiale, creșterii eficienței eco
nomice, a productivității muncii, 
înfăptuirii neabătute a noului me
canism economic.

în concordanță cu toate aceste 
programe și măsuri, sarcini deose
bite revin și învățămintului su
perior, în general întregului învă
țămînt. Realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții, trecerea la 
un nou stadiu de dezvoltare 
necesită perfecționarea și îmbună
tățirea continuă a învățămintului, 
legarea sa mai strînsă de cer
cetare, de producție, astfel încît 
tînăra generație de specialiști din 
toate domeniile să aibă o temeini
că pregătire științifică, culturală, 
tehnică, dar și practică, pentru a 
se încadra din primelp zile în, acti
vitatea de producție și a-și aduce 
o contribuție tot mai însemnată 
la înfăptuirea programelor de dez
voltare a patriei noastre, de ridica
re a ei pe noi culmi de progres și 
civilizație. (Aplauze puternice, în
delungate).

Aș dori să menționez, la această 
conferință, contribuția importantă 
pe care tineretul, deci și studenți
mea, a adus-o și o aduce la în
făptuirea Programului partidului, 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre, atît în procesul de învă
țământ, cît și pe, marile șantiere 
ale construcției socialiste. în mod 
deosebit aș menționa contribuția 
importantă adusă de tineret la rea
lizarea Canalului Dunărea-Marea 
Neagră, care va intra în funcțiune 
în acest an.

De la tribuna celei de-a XIII-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, adresez studențimii, întregului 
tineret cele mai calde felicitări 
pentru întreaga activitate depusă 
și urarea de noi și noi succese în 
învățămînt, în toate domeniile de 
activitate. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
I'.C.R. „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu și studenții!").

în realizarea sarcinilor de mare 
răspundere ce revin învățămintului 
universitar, învățămintului în ge
neral, un rol de răspundere de
osebită îl au cadrele didactice. 
Partidul, guvernul dau o înaltă a- 
preciere activității acestora, muncii 
pe care o depun pentru a asigura 
desfășurarea întregului învățămînt 
la un nivel cît mai înalt, cores
punzător cerințelor dezvoltării so
cietății noastre socialiste. De a- 
ceea, doresc ca, de la această con
ferință a studenților, să adresez 
cadrelor didactice universitare, 
tuturor cadrelor didactice din în- 
vățămîntul patriei noastre felici
tări pentru rezultatele dobîndite în 
activitatea lor și să le urez să 

obțină realizări tot mai însemnate 
în ridicarea nivelului învățămîntu- 
lui în toate domeniile, să le urez 
succese tot mai mari! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și studen
ții!", „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși și prieteni,
Pornind de la obiectivele trasa

te de Conferința Națională a parti
dului, forumul studenților comu
niști trebuie să analizeze, în spirit 
de înaltă răspundere revoluționa
ră, activitatea desfășurată și să sta
bilească cum să acționeze în viitor 
pentru îndeplinirea rolului de mare 
răspundere pe care îl are în des
fășurarea întregului proces de în
vățămînt, în formarea și educarea 
studențimii, a tinerei generații de 
intelectuali. Fiind o organizație re
voluționară, va trebui să se anali
zeze, atît critic cît și autocritic, 
activitatea depusă pentru a trage 
concluziile corespunzătoare pentru 
Viitor.

Nu doresc să mă refer, în cuvîn- 
tul meu, la o serie de neajunsuri 
și lipsuri. Consider că participan- 
ții la conferință vor înțelege că le 
acord o încredere deosebită nefor- 
mulînd unele critici, lăsînd ca a- 
cestea să fie discutate de ei înșiși 
în cadrul conferinței, de cadrele 
și membrii Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști.

Este evident că Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști are 
rolul său și în tot ce s-a realizat, 
în tot ce este bun în dezvoltarea 
învățămintului nostru, dar și în 
unele stări de lucruri negative, în 
unele lipsuri care s-au manifestat. 
Repet, consider însă că, în cadrul 
conferinței, vor trebui ca toate a- 
cestea să fie analizate într-un 
spirit de exigență și răspundere, 
stabilindu-se măsurile pentru li
chidarea acestora, îmbunătățirea 
activității și creșterea rolului Uniu
nii Asociațiilor Studențești, ca parte 
integrantă a Uniunii Tineretului 
Comunist, ca organizații revolu
ționare ale tineretului studențesc, 
în munca și lupta pentru perfec
ționarea continuă a învățămîntu- 
lui, pentru formarea și educarea 
tinerei generații — a studențimii, a 
tinerei generații de intelectuali — 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este necesar să se acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru asigu
rarea desfășurării în cele mai bune 
condiții a procesului de învăță
mînt, pentru însușirea temeinică a 
tuturor cunoștințelor din toate do
meniile' de activitate. Uriașele cu
ceriri ale științei și tehnicii mon
diale, noile perspective ale dezvol
tării impun pregătirea, temeinică a , 
tineretului, patriei . noastre pentru 
a putea să stăpînească în cele mai 
bune condiții tot ceea ce este mai 
nou și înaintat în știința și tehni
ca mondială, spre a putea să ac
ționeze pentru dezvoltarea pe noi 
trepte a cunoașterii în toate do
meniile, deoarece făurirea socialis
mului și comunismului necesită nu 
numai cunoașterea a tot ce este 
nou, dar și capacitatea de a sinte
tiza și de a duce mat departe, de 
a descoperi noi și noi taine ale na
turii, ale vieții.

Trebuie să pornim permanent de 
la concepția revoluționară, mate- 
rialist-dialectică, că nu există 
nimic ce nu poate fi cunoscut, că 
există numai lucruri ce nu sînt cu
noscute pînă acum, că universul și 
posibilitățile cunoașterii sînt neli
mitate și orice revoluționar — cu 
atît mai mult în domeniul științei 
și tehnicii — trebuie să-și propună 
de a dezlega continuu noi și noi 
taine ale naturii și vieții și a 
le pune în serviciul omenirii, al 
dezvoltării continue a civilizației, 
a bunăstării și fericirii omului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

După cum se știe, în decursul 
anilor, oamenii de știință români 
au adus contribuții de seamă în 
multe domenii ale științei și teh
nicii. în noile condiții, cînd dispu
nem de o puternică forță de cer
cetare, de un puternic învățămînt, 
de condiții materiale științifice in
comparabile cu cele din trecut, 
trebuie să ridicăm pe noi trepte 
activitatea de invățămînt, de cer
cetare, să crească rolțtl științei ro
mânești în înfăptuirea Programu
lui partidului, în dezvoltarea știin
ței, a culturii naționale, să spo
rească contribuția sa la cunoaște
rea universală.

Este necesar să legăm tot mai pu
ternic învățămîntul cu activitatea 
de cercetare și producție. Trebuie 
să pornim de la faptul că din pri

mele zile, cînd absolventul din în
vățămîntul superior intră în pro
ducție, în orice sector de activita
te, trebuie să se poată încadra ac
tiv în munca desfășurată în toate 
unitățile economico-sociale, de dez
voltare a patriei- noastre socialiste. 
•. Este necesar să se acorde mai 
multă atenție activității de educa
re și formare a tineretului univer
sitar, a tineretului în general, pen
tru muncă, pentru viață, pornind 
de la faptul că societatea socialis
tă și comunistă se bazează pe 
munca liberă, unită, a tuturor 
membrilor societății. Fiecare 
membru al societății trebuie să fie 
pregătit pentru a depune o muncă 
utilă, în raport cu pregătirea sa, 
pentru a putea să acționeze în ori
ce sector de activitate, în interesul 
dezvoltării generale a patriei.

Va trebui desfășurată o susținu
tă muncă politico-educativă, pen
tru educarea revoluționară, patrio
tică, a tinerei generații. în activi
tatea politico-educativă trebuie să 
pornim" de la cunoașterea și pre
țuirea trecutului glorios al poporu
lui nostru, a tradițiilor sale de 
luptă pentru eliberarea națională 
și socială, a luptei revoluționare 
desfășurate de mișcarea muncito
rească, de Partidul Comunist Ro
mân, în care Uniunea Tineretului 
Comunist, studențimea revoluțio
nară au avut întotdeauna un rol de 
mare însemnătate.

Să dezvoltăm spiritul revoluțio
nar, de dragoste față de muncă, 
de răspundere față de interesele 
generale ale întregului popor, spi
ritul de dreptate, de omenie, să 
înarmăm tineretul universitar, în
tregul tineret, cu idealurile înalte 
ale socialismului și comunismului, 
cu principiile umanismului revo
luționar. ale socialismului științi
fic. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Să sădim în inima și gîndirea 
tineretului mîndria că sînt fii ai 
poporului român, dragostea față 
de patrie și popor, hotărîrea de a 
servi în orice împrejurări intere
sele generale ale poporului, inde
pendența și suveranitatea Româ
niei. (Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Să dezvoltăm la tineretul uni
versitar, la întregul tineret, senti
mentul solidarității și prieteniei 
dintre toți tinerii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, sentimen
tul de prietenie și solidaritate cu 
tineretul de pretutindeni în lupta 
pentru progres, pentru pace și in
dependență. (Aplauze puternice, 
prelungite).

întotdeauna tineretul, tineretul 
universitar s-au pronunțat cu hotă
rîre împotriva oricăror manifestări 
șoviniste, naționaliste, care puteau 
să' ducă la de'zbTfiârea' tineretului, 
îmi aduc aminte că la cea de-a doua 
Cbnferînțâ a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, acum 24 de 
ani, în această sală, la inițiativa 
studenților, la cererea lor unanimă, 
s-a acționat pentru unirea învăță
mântului nostru, asigurîndu-se 
predarea în limbile naționalităților 
conlocuitoare, dar acționînd pentru 
un învățămînt unitar, bazat pe 
concepția revoluționară, materia- 
list-dialectică și istorică. Predîn- 
du-se — așa cum se practică și 
acum — în diferite limbi, se asigu
ră învățarea unei singure limbi — 
a limbii revoluționare, comuniste, 
limba luptei comune pentru socia
lism, pentru comunism în Româ
nia ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Este necesar să se desfășoare 
activitate susținută de combatere a 
oricăror manifestări care se mai 
fac simțite într-un ioc sau altul, ca 
rămășițe ale trecutului. Să comba
tem cu hotărîre orice manifestări 
de naționalism, șovinism, antisemi
tism, orice manifestări retrograde, 
înarmînd tineretul patriei noastre 
cu sentimentele nobile ale fră.iei 
și prieteniei, ale unei culturi și cu
noașteri înaintate ! La baza între
gii educații să așezăm ferm con
cepția revoluționară, materialist- 
dialectică și istorică despre lume, 
principiile socialismului științific. 
'^Aveți, dragi tovarăși și prieteni, 
minunate condiții de viață, de în
vățătură, de muncă. Trăiți într-o 
epocă de mari transformări revo
luționare. Sînteti moștenitorii unor 
glorioase tradiții de luptă ale po
porului, ale comuniștilor. Faceți 
totul pentru a vă ridica la nivelul 
acestor minunate tradiții și condi
ții de viață și învățătură ! Ridica- 
ți-vă necontenit spiritul revoluțio
nar, nivelul de cunoștințe din toa
te domeniile ! Pregătiți-vă pentru

a fi întotdeauna revoluționari, pen
tru a acționa împotriva a tot ceea 
ce este vechi, perimat și nu mai 
corespunde noilor cerințe de dez
voltare, pentru promovarea cu în
tregul curaj a noului in toate do
meniile de activitate t^Vouă vă 
revine înalta misiune de a duce 
mai departe făclia progresului și 
civilizației, de a urca și de a ajun
ge la înălțimile luminoase ale 
societății comuniste ! Pregătiți-vă 
pentru a fi participant demni, ac
tivi, pentru a asigura ridicarea pa
triei noastre pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, pen
tru a-i asigura libertatea, inde
pendența, pentru a asigura viața 
tot mai liberă și mai îmbelșugată 
a poporului nostru în societatea 
comunistă l^Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „.Yqrl itiUQfi și învăța, 
patria o vom înălța !“, „Ceaușescu 
— tinerii !“, „Ceaușescu și stu
denții !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în același timp, tineretul patriei 

noastre trebuie să fie participant 
activ la lupta ce se desfășoară pe 
plan mondial împotriva războiului, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună. Este necesar să acționăm în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, al hotărîrilor 
Conferinței Naționale, pentru solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi pe calea tratative
lor pașnice, pentru a pune capăt 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, de reîmpărțire a zonelor de 
influență, pentru o lume a colabo
rării, o lume fără războaie.

în actualele împrejurări este ne
cesar să facem totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. Așa 
cum am menționat și în alte îm
prejurări, trebuie să acționăm ast
fel încît anul 1983 să ducă la mă
suri concrete privind realizarea a- 
cestor deziderate vitale pentru 
toate popoarele, pentru asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor și 
oamenilor la existență, la viață, la 
pace. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în primul rînd, trebuie să oprim 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune și să determinăm 
trecerea la retragerea și distruge
rea celor existente. Pentru noi, po
poarele europene, oprirea ampla
sării rachetelor cu rază medie de 
acțiune constituie problema funda
mentală pentru asigurarea vieții, 
a civilizației pe continentul nostru 
și în întreaga lume. Tineretul tre
buie să se angajeze cu întreaga 
forță în această luptă pentru drep

tul la viață, la existență al fiecărei 
națiuni, pentru a se pune capăt 
politicii de înarmare, cursei înar
mărilor.

Trebuie să acționăm cu hotărîre 
pentru încheierea în cel mai scurt 
timp a reuniunii de la Madrid, 
pentru convocarea unei conferințe 
a încrederii și dezarmării pe con
tinent și pentru continuitatea re
uniunilor începute la Helsinki.

Vom acționa neabătut pentru 
realizarea în Balcani a unei zone 

j. fără arme nucleare, pentru dezvol
tarea unei colaborări multilatera
le, pașnice, între toate popoarele 
din regiunea noastră.

în același timp, salutăm și sus
ținem propunerile cu privire la 
realizarea de zone denuclearizate 
în alte regiuni ale Europei și ale 
lumii, precum și propunerea cu 
privire 4a realizarea unei zone cît 
mai largi, fără arme nucleare, 
între cele două blocuri militare în 
Europa.

Este în interesul popoarelor eu
ropene de a acționa, pînă nu este 
prea tîrziu, pentru trecerea la mă
suri reale de dezarmare, sub un 
control strict internațional, cu rea
lizarea unui raport de forțe cores
punzător între cele două părți, 
la nivelul cel mai scăzut posibil. 
Considerăm că propunerile formu
late de țările din Tratatul de la 
Varșovia, propunerile formulate de 
țările din N.A.T.O., precum și pro
punerile altor țări europene con
stituie o bază pentru trecerea la 
tratative în vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare. Este 
necesar să se treacă la tratative 
directe între țările din cele două 
blocuri militare, avînd în vedere 
că ele dețin aproape totalitatea 
armamentelor nucleare Și marea 
majoritate a armamentelor de orice 
fel. Deci, o înțelegere între cele 
două blocuri militare privind de
zarmarea, și în primul rînd dezar
marea nucleară, ar avea o impor
tanță hotărîtoare pentru întreaga 
lume.

De asemenea, trebuie să facem 
totul pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru realizarea unor înțelegeri 
corespunzătoare între țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate, 
în vederea unui ajutor mai puter
nic pentru țările rămase în urmă. 
Trebuie să se înțeleagă că bună
starea și progresul economic al 
unei țări nu se pot realiza în de
trimentul altora, că dezvoltarea 
țărilor bogate nu se poate realiza 
în detrimentul țărilor în curs de 
dezvoltare.

în general, considerăm că tre
buie să fie abordate într-un spirit 
nou problemele complexe ale vieții 
internaționale, pornind de la ne

cesitatea realizării unei noi ordini 
■economice și politice, a unor re
lații noi, bazate pe egalitate, pe 
respectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne și avantajul 
reciproc, precum și pe respectarea 
dreptului fiecărei națiuni la dez
voltarea liberă, așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice, îndelungate), 

în această activitate internațio
nală, tînăra generați? de pretutin
deni are un rol de importanță ho
tărîtoare. Tineretul în primul rînd 
trebuie să se ridice cu toată hotă
rîrea pentru a se pune capăt vechii 
politici. Tineretul trebuie să înțe
leagă că viitorul său este legat de 
pace, de dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni. Este necesar ca ti
neretul studențesc, -tineretul ro
mân să se angajeze cu toată hotă
rîrea și să dezvolte puternic cola
borarea și solidaritatea cu tinere
tul universitar și tineretul din 
toate țările, cu mișcările de pace 
de pretutindeni. Să dăm un nou 
impuls uriașei activități a maselor 
populare, a popoarelor, pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru in
dependență ! Să nu uităm nici un 

. moment că popoarele dispun as
tăzi de forța necesară ca, ac
ționînd unite, să poată bara 
calea spre catastrofă, să poată im
pune dezarmarea, noua ordine eco
nomică, să asigure independența 
fiecărei națiuni. Să facem astfel 
încît să asigurăm fiecărei națiuni, 
tinerei generații, copiilor de as
tăzi o perspectivă de pace, de 
bunăstare, de fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român, întregul popor român 
vor acționa cu toată hotărîrea 
pentru a-și aduce contribuția la 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, a egalității, a unei lumi 
fără războaie, a păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deplina convingere că lucră

rile forumului democratic al stu
denților se vor desfășura într-un 
spirit de înaltă exigență și răs
pundere, vor determina creșterea 
rolului Asociațiilor Studenților 
Comuniști în întreaga activitate 
universitară, în perfecționarea și 
ridicarea nivelului învățămîntu- 
lui, în desfășurarea activității po
litico-educative de formare a ti
nerei generații de intelectuali 
pentru muncă și viață, pentru a fi 

gata să-și îndeplinească sarcinii. 
în orice domeniu de activitate, să 
acționeze într-un spirit revoluțio
nar, să servească neabătut intere
sele patriei, ale poporului, ale 
construcției socialismului. A fi re
voluționar, a fi comunist înseam
nă a avea înalte cunoștințe în toa
te domeniile de activitate ! Nu este 
suficient să-ți însușești și să cu
noști unele definiții generale des
pre socialism și comunism ; pen
tru a fi revoluționar și comunist 
este necesar să stăpînești știința, 
tehnică, cultura, să fii în stare să 
faci totul pentru dezvoltarea con
tinuă a științei și culturii, să poți 
să acționezi în orice împrejurare 
pentru ridicarea și dezvoltarea 
patriei în toate domeniile de acti
vitate. Iată de ce, vorbind de edu
cația comunistă, trebuie să înțe-1 
legeți, dragi tovarăși, că trebuie săi 
vă însușiți temeinic tot ce este mai 
bun șî mai avahsat în toate do
meniile de activitate ! Este nece-,. 
sar ca, odată cu cunoașterea cuce
ririlor științei și tehnicii, să vă 
însușiți și concepția revoluționară 
despre lume, cunoașterea generală 
a căilor de dezvoltare a lumii, 
pentru a acționa pentru transfor
marea lumii, pentru victoria socia
lismului și comunismului — visul 
de aur al orrtenirii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Trebuie să fim conștienți că vii
torul, nu numai al României, ci al 
întregii omeniri este socialismul și 
comunismul, societatea fără clise, 
liberă, societatea oamenilor egali, 
care vor trăi în pace și colaborare! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Avînd • convingerea că dezbate
rile voastre vor da noi perspective 
întregii activități a organizațiilor 
studenților comuniști, urez deplin 
succes lucrărilor conferinței ! 
Adresez tuturor participanților la 
conferință, studențimii, întregului 
tineret urări de noi și noi succese 
în învățătură, în muncă, în viață ! 
Multă sănătate și multă fericire ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu și stu
denții !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“. într-o atmosferă de mare 
însuflețire și entuziasm, de puter
nică unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, toți cel 
prezenți in sala conferinței se ri
dică în picioare și ovaționează 
minute în șir, pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a națiunii noastre — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

---------------------- ——-----------------PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)
mente de aleasă stimă și recunoștin
ță de Pantelimon Găvănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Tudor Mohora, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, secretar 
al C.C. al U.T.C. Studente și stu- 
denți oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

în aceeași atmosferă însuflețită, de 
puternic entuziasm tineresc, este sa
lutată apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în rotonda Palatului Marii 
Adunări Naționale. Minute în șir ră
sună puternice aplauze și îndelungi 
urale, ovații prelungite. Se scandea
ză cu însuflețire „Ceaușescu — La 
mulți ani !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — Tinerii !“, „Ceaușescu 
și studenții !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — România !“.

Iau loc, de asemenea, în loja ofi
cială, tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea, Gheorghc 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, Suzana Gâdea, Ion 
Ursu.

în sală se află delegați ai studen
ților din toate centrele universitare 
ale țării — reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, instituții cen
trale, organizații obștești, rectori ai 
institutelor de invățămînt superior, 
alte cadre didactice, tineri muncitori 
și elevi.»
. Erau prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai asociațiilor studenților de 
peste hotare aflați la studii în țara 
noastră.

Luind cuvîntul, tovarășul Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, a spus :

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Declarind deschise lucrările Confe

rinței U.A.S.C.R., vă rog să-mi permi
teți ca, in numele tuturor studenților 
țării, să exprim marea bucurie și 
profunda recunoștință pentru prezen
ta la lucrările conferinței a celui mai 
iubit fiu al poporului român, perso
nalitate proeminentă a lumii contem
porane, inflăcăratul luptător pentru 
binele și prosperitatea scumpei noas
tre patrii, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Participarea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu la forumul 
tinerei generații universitare a țării, 
nouă și insuflețitoare expresie a în
crederii de care se bucură tineretul 
in societatea noastră, ne oferă marea 
satisfacție de a exprima, încă o dată, 
în numele tuturor studenților Româ
niei socialiste, fără deosebire de na
ționalitate, adeziunea deplină și una
nimă la înțeleaptă politică internă și 
externă a partidului și statului, odată 
cu hotărîrea noastră fermă de a face 
totul pentru a contribui tot mai activ 
la înfăptuirea grandioaselor obiective 
stabilite de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Desfășurindu-ne lucrările in atmos
fera înălțătoare in care întregul nos
tru popor omagiază cu puternice sen
timente de dragoste, prețuire și res
pect împlinirea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere, in- 
găduiți-ne, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, să fo
losim și acest minunat prilej pentru 
a vă aduce prinosul nostru de dra
goste și recunoștință, pentru a vă 
dori din toată inima ani mulți, sănă
tate și putere de muncă și a vă asi

gura că impunătorul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață reprezin
tă modelul suprem al devenirii noas
tre comuniste.

Pentru întreaga noastră națiune, 
pentru tînăra generație, prezența in 
fruntea partidului și statului a dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, strălu
cit om politic al lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru realizarea 
celor mai înalte aspirații ale poporu
lui nostru, pentru afirmarea ideilor 
socialismului și comunismului in 
lume, a păcii și progresului, repre
zintă garanția supremă a mersului 
ascendent al României socialiste in 
cea mai fertilă perioadă din întreaga 
sa istorie.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că a- 
dunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri ale asociațiilor stu
denților comuniști au dat o vie și pu
ternică expresie sentimentelor de 
profundă gratitudine ale celor peste 
125 de mii de membri ai organizației 
noastre față de minunatele condiții 
de muncă și viață create prin grija 
partidului, a dumneavoastră personal,
(Continuare în pag. a IV)
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RAPORTUL CONSILIULUI U.A.S.C.R. 
privîml acEviiatea desfășurată in perioada dintre conferințele a XII-a si a XIII-a si sarcinile 
ce revin Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România in vederea educării 
comuniste, a pregătirii pentru muncă si viată a tineretului universitar, in conformitate 
cu hotărîrile Congresului al Xll-lea si Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român

IN spiritul indicațiilor TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Pentru sporirea producției de cărbune, o sarcină principală a constructorilor de mașini:

REALIZAREA Șl LIVRAREA LA 
TERMEN A UTILAJELOR MINIERE

Ne aflăm sub puternica impresie 
produsă de vibranta cuvîntare rosti
tă în cadrul conferinței noastre de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Aprecierile și îndemnurile mobiliza
toare formulate în fața delegaților 
și invitaților la cea de-a XIII-a Con
ferință a U.A.S.C.R., de cel mai 
iubit fiu al națiunii, părintele drag 
și apropiat al tinerei generații, con
stituie pentru organizația noastră, 
pentru toți studenții țării un înalt 
titlu de mindrie patriotică și, în ace
lași timp, o strălucită platformă de 
acțiune revoluționară a asociațiilor 
studenților comuniști pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce revin 
tinerei generații universitare din do
cumentele de partid și de stat.

Conferința noastră se desfășoară 
In atmosfera de puternică eferves
cență creatoare, de vibrantă angajare 
patriotică și efort mobilizator al în
tregului popor pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor istorice adoptate de Confe
rința Națională a P.C.R., a ideilor și 
orientărilor cuprinse în magistralul 
Raport prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, în raport se arată : 
Ne facem un titlu de mîndrie din 
a sublinia faptul că lucrările confe
rinței noastre se desfășoară în pe
rioada, de profunde rezonanțe pa
triotice, în care întregul nostru po
por omagiază împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluționară și ani
versarea zilei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Asemenea 
tuturor oamenilor muncii, tînăra ge
nerație universitară a țării exprimă 
și cu acest prilej cele mai calde sim
țăminte de stimă, de adincă prețui
re față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, eminentă personalitate poli
tică a lumii contemporane, față de 
activitatea sa neobosită consacrată 
înfăptuirii prefacerilor revoluționare 
în societatea românească, dezvoltării 
ascendente a patriei, afirmării sale 
tot mai puternice în concertul națiu
nilor lumii. i

în contextul prezentării marilor 
succese obținute de poporul nostru 
în opera de edificare socialistă a 
patriei, realizărilor înregistrate în 
ultimii 18 ani, în raport se arată :

Expresia elocventă a preocupării 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea învățămîntului, pentru 
formarea cadrelor necesare econo
miei naționale este faptul că, în 
epoca istorică deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului, școala româ
nească a beneficiat de investiții de 
peste 25 miliarde lei și de circa 
8 miliarde lei pentru dotări în afara 
bugetului prevăzut pentru funcțio
narea sistemului școlar și universi- 

'tar. Evidențiind că în perioada care 
8 trecut de la Conferința a 
XII-a preocuparea -fundamentală "a 
U.A.S.C.R. au constituit-o munca 
responsabilă, efortul permanent de 
a transpune în viață sarcinile stabi
lite de conducerea partidului pentru 
școala noastră superioară, raportul 
subliniază : Magistrala cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Forumul tinerei gene
rații din anul 1980 a reprezentat 
programul concret de muncă al aso
ciațiilor studenților comuniști. Pe 
baza acestui document de excepțio
nală însemnătate au fost elaborate 
și adoptate planurile noastre de 
muncă, au fost stabilite reperele 
definitorii ale activității desfășurate 
de asociațiile studenților comuniști.

Avem privilegiul deosebit de a ne 
desfășura activitatea intr-un sector 
al vieții noastre economico-sociale 
îndrumat direct, cu înaltă competen
ță, de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, om politic 
și savant de renume mondial, a că
rei impresionantă operă și activitate 
științifică exercită o puternică in

fluență asupra procesului formării 
noastre multilaterale ca intelectuali 
comuniști, hotărî ți să facem totul 
pentru dezvoltarea științei, tehnicii 
și culturii românești.

întreaga muncă politico-educativă 
desfășurată de asociațiile studenți
lor comuniști a fost redimensionată 
la nivelul exigențelor noi, superioa
re, formulate in expunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională și la Plenara Co
mitetului Central al partidului din 
iunie 1932, strălucite contribuții teo
retice. științifice, la îmbogățirea gin- 
dirii politice contemporane, a teo
riei materialismului dialectic și is
toric. la fundamentarea operei de e- 
ducație patriotică, revoluționară a 
întregului popor.

în perioada la care ne rapor
tăm, Consiliul U.A.S.C.R., consiliile 
U.A.S.C. (A.S.C.) de la nivelul cen
trelor universitare, institutelor și fa- 

z edita ților, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, și-au spo
rit preocupările în direcția formării 
multilaterale pentru muncă și via
tă a studenților, pentru promovarea 
tot mai hotărită in rîndul acestora 
a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste.

în continuare, în raport se men
ționează : Ca urmare a transpunerii 
neabătute in viață a politicii parti
dului de integrare organică a școlii 
cu producția, cu proiectarea și cer
cetarea științifică, a preocupării 
constante a asociațiilor studenților 
comuniști împreună cu factorii de 
învățămînt de a mobiliza întreaga 
studențime la o pregătire susținu
tă pe tot parcursul anului universi
tar. în acest răstimp a sporit ca
litatea pregătirii profesional-științi- 
fice și practice a studenților, va
lidată de nivelul tot mai inalt al 
participării absolvenților la activita
tea din unitățile economice și so- 
cial-culturale in care au fost repar
tizați. Indicele de promovare in anii 
universitari 1980—1931 și 1981—1982 a 
fost de 91,2 ia sută, respectiv de 
94,5 la sută, ponderea studenților 
care au obținut note intre 7 și 10 
fiind, in fiecare an, de peste 80 la 
sută. Prezentind o serie de succe
se obținute de studenții diferitelor 
institute și centre universitare în ca
drul întrecerii „Fiecare A.S.C. — co
lectiv de educare prin muncă și 
pentru muncă a studenților", în 
același timp, raportul se referă în 
mod autocritic la o serie de nea
junsuri din activitatea organizației. 
Analizind activitatea de cercetare 
științifică studențească, rolul aces
teia în formarea profilului complex 
al viitorului specialist, in sporirea 
contribuției tineretului universitar 
la îndeplinirea obiectivelor cuprinse 
în Programul de cercetare științifică 

și tehnologică adoptat de cel de-al 
Xll-lea Congres al P.C.R., raportul 
menționează : în acest răstimp a 
crescut numărul studenților comu
niști în activitatea științifică, de 
cercetare și proiectare. Cercetarea 
științifică studențească a fost mai 
ferm orientată in direcția abordării 
și soluționării unor probleme priori
tare ale economiei naționale, a unor 
aspecte de mare actualitate ale in
troducerii progresului tehnic ; s-a 
acționat mai consecvent pentru im
plicarea sporită și prezența mai ac
tivă a creației și cercetării științi
fice studențești în circuitul științific 
național. în perioada la care ne ra
portăm au fost abordate peste 25 000 
teme de cercetare și proiectare, din 
care 2/3 cu aplicabilitate practică. 
După ce subliniază că este necesar 
ca în viitor să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru ca în activi
tatea de cercetare științifică studen
țească să se imprime un adevărat 
spirit revoluționar, pentru afirmarea 
și valorificarea la un nivel superior 
a potențialului științific studențesc, 
raportul face ample referiri la acti
vitatea practică, arătînd că s-au 
obținut rezultate bune, prin prelua
rea efectivă spre rezolvare de către 
studenți a problemelor unor unități, 
secții, cum ar fi la facultățile de au
tomatică din București, mecanică Ti
mișoara. electrotehnică Cluj-Napoca, 
mecanică Iași, ceea ce a determinat 
creșterea responsabilității studenți
lor față de pregătire, precum și în
tărirea efectului educativ-formativ 
al practicii productive.

în același timp însă trebuie să 
remarcăm, în spirit autocritic, com
bativitatea scăzută a unor organi
zații A.S.C. pentru rezolvarea cores
punzătoare a problemelor din acest 
domeniu, precum și pentru mobili
zarea studenților la îndeplinirea res
ponsabilă a sarcinilor ce le revin.

Așa cum aprecia secretarul gene
ral al partidului, procesul de trans
formare revoluționară a învățămîn- 
tului. de integrare cu producția și 
cercetarea științifică este, în linii ge
nerale, încheiat. Se impune ca, în 
această etapă, împreună cu Minis
terul Educației și Învățămîntului, să 
realizăm analize temeinice și cuprin
zătoare pentru a fi evidențiat sta
diul integrării din perspectiva soli
citărilor efecjivt1 și concrete ale pro
ducției. ale activității economico-so
ciale, precum și soluțiile de perspec
tivă. Este necesar, de asemenea, ca 
în viitor asociațiile studenților co
muniști să stringă legăturile cu or
ganizațiile U.T.C. de la locurile de 
practică pentru a determina creșterea 
eficienței acesteia.

După prezentarea sarcinilor ce re
vin muncii asociațiilor studenților co
muniști in acest context, raportul 
subliniază :

înțelegem că sarcinile ce decurg 
din hotărîrile istorice ale Conferin
ței Naționale a partidului ne obli
gă să amplificăm la maximum e- 
forturile noastre pentru a contribui 
în mai mare măsură la procesul de 
formare temeinică, multilaterală a 
specialiștilor de înaltă calificare ne
cesari prezentului și perspectivei pa
triei noastre socialiste. Răspunzînd 
cu entuziasm chemării partidului, 
studențimea României socialiste s-a 
angajat cu întreaga sa energie în 
munca eroică pentru realizarea unor 
mari obiective economice. în cadrul 
șantierelor naționale ale tineretului 
de la Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, Combinatul minier Oltenia, la 
șantierele de îmbunătățiri funciare, 
in toate locurile în care tineretul 
patriei dă proba de foc a conștiin
ței sale patriotice, revoluționare. Pe 
șantierele locale, studenții și-au a- 
dus o contribuție importantă la 
darea în folosință, la termenele pla
nificate. a unor obiective de locuin
țe și universitare. Putem raporta cu 
satisfacție că, an de an, un număr 
însemnat de studenți au fost pre- 
zenți. alături de oamenii muncii din 
agricultură, în „amfiteatrele recol
tei". iar planul de muncă patrio
tică a fost realizat și depășit anual. 
Analizind eficiența formelor de pre
gătire politică a studenților. în 
raport se apreciază că în această pe
rioadă învățămîntul politico-ideolo
gic a contribuit în mai mare măsură 
la cunoașterea, aprofundarea și în
sușirea tezelor fundamentale, a di
recțiilor majore de acțiune ale

(Urmare din pag. a IlI-a)
hotăririi lor de a munci fără preget, 
de a-și insuși cele mai noi cunoș
tințe ale științei și tehnicii contem
porane pentru a se forma ca specia
liști care, aici, pe pământul scump al 
României socialiste, să dea, in toate 
împrejurările, cu abnegație, pasiune 
și eroism, proba de foc a conștiinței 
și demnității lor patriotice, revolu
ționare.

In spiritul indicațiilor și orientă
rilor date de dumneavoastră cu pri
lejul deschiderii anului de învăță
mint, asociațiile studenților comuniști 
acționează, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, pen
tru perfecționarea continuă a învă
țămîntului românesc, pentru legarea 
sa organică de producție și cerceta
re, preocupindu-se permanent de 
îmbunătățirea continuă a întregii ac
tivități de educare comunistă, revo
luționară, pentru muncă și viață a 
tuturor studenților.

Sintem pe deplin conștienți de fap
tul că înalta cinste și onoare pe care 
ni le faceți prin participarea dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la lucră
rile celei de-a XIII-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., elocventă expresie a pre
ocupării și atenției calde, părintești, 
pe care partidul, dumneavoastră per
sonal și tovarășa Elena Ceaușescu le 
acordați studenților, tinerei generații, 
are semnificația profundă a unui nou 
și mobilizator îndemn de a participa 
cu toate forțele la înfăptuirea neabă
tută a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunismf.

Urmează momentul solemn în care 
studente și studenți aduc in sală 
drapelele Republicii Socialiste Româ
nia, Partidului Comunist Român, 

. Uniunii Tineretului Comunist și Uni
unii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

în această atmosferă emoționantă, 
. de vibrant patriotism, cei prezenți 

partidului și statului nostru, la for
marea convingerilor politice și ideo
logice ale studenților. Avînd privi
legiul de a beneficia de strălucitul 
tezaur de idei cuprins în opera de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, învățămîntul politico- 
ideologic, munca de educație revo
luționară a tinerei generații univer
sitare au fost mai bine fundamen
tate, mai strîns legate de problemele 
și preocupările fiecărui colectiv stu
dențesc, de sarcinile concrete puse 
de documentele de partid în fața 
organizației noastre revoluționare.

Raportăm conferinței că, în peri
oada pe care o analizăm, Consiliul 
U.A.S.C.R. s-a preocupat într-o mă
sură sporită de aplicarea prevederi
lor Hotărîrii Secretariatului C.C. al 
P.C.R. din ianuarie 1979 în direcția 
îmbunătățirii informării politice a 
studenților. Pornind de la experien
ța pozitivă înregistrată in centrele 
universitare Timișoara și București, 
trebuie să facem eforturi mai mari 
pentru generalizarea, în toate colec
tivele, a acestor acțiuni de larg in
teres în rîndul studenților. înțele- 
gînd bine amploarea investițiilor 
sociale destinate școlii, învățămîn
tului superior, ne exprimăm deplina 
adeziune față de măsurile stabilite 
pe linie de stat în vederea recupe
rării cheltuielilor sociale afectate 
pregătirii profesionale a celor care, 
atrași de falsul miraj al lumii occi
dentale, solicită plecarea definitivă 
din țară. în acest sens, luînd în con
siderare o seamă de propuneri ale 
unor asociații și studenți, propunem 
ca la intrarea în facultate fiecare 
student să semneze un angajament 
care să stipuleze. în situația neres- 
pectârii obligațiilor ce-i revin ca 
cetățean al României, trădîndu-și 
calitatea de membru al marii noas
tre colectivități socialiste, să resti
tuie integral cheltuielile pe care sta
tul le-a făcut cu pregătirea lui, in
clusiv cuantumul bursei de care a 
beneficiat. Sînt analizate, in conti
nuare, rezultatele obținute de stu
denți în cadrul Festivalului artei și 
creației studențești — parte inte
grantă a Festivalului național 
„Cîntarea României", activitatea 
desfășurată de presa studențească 
centrală și din institute și cen
tre universitare, creșterea aportului 
acestora la formarea multilaterală 
a tineretului universitar. Referitor 
la această activitate, raportul subli
niază că în viitor se impun eforturi 
mai hotărîte pentru ca organizațiile 
noastre să contribuie la stimularea 
efortului individual al studenților 
pentru lărgirea orizontului lor de 
cultură, de cunoștințe științifice și 
tehnice ; în același timp, trebuie să 
crească preocuparea pentru culti
varea literaturii și artei cu un pu
ternic conținut educativ, patriotic, 
revoluționar. în viitor trebuie să ac
ționăm pentru diversificarea și extin
derea manifestărilor care să pună în 
valoare capacitatea de creație știin
țifică și tehnică â studenților, pentru 
ca prezența tinerei generații univer
sitare în cadrul stimulator al Festi
valului „Cîntarea României" să-și 
asocieze dimensiunile complexe 
ale personalității viitorilor specia
liști. Referindu-se la aspectele vie
ții sociale a studenților, la preo
cupările A.S.C. pentru îmbunătățirea 
conținutului educativ al activității în 
cămine și cantine, în raport se subli
niază : Studenții României socialiste 
beneficiază astăzi de condiții minu
nate de muncă și viață, concretizate 
în puternica și moderna bază mate
rială pusă la dispoziție. în gama lar
gă a facilităților acordate pe perioa
da studiilor. Adresăm pentru toate 
acestea cele mai vii mulțumiri con
ducerii partidului și statului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în continua
re se fac referiri la activitatea turis
tică și sportivă de masă desfășurată 
în cadrul amplei competiții sportive 
naționale „Daciada". Sînt prezentate 
apoi organizarea și desfășurarea Uni
versiadei ’81, care a reprezentat, prin 
numărul de participant și nivelul 
performanțelor, cea mai valoroasă 
ediție, cea mai rodnică în istoria par
ticipării studenților români la Uni
versiadă.

în contextul referirilor la activita
tea internațională a U.A.S.C.R. în 
perioada care a trecut de la Confe
rința a XII-a, raportul subliniază :

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
intonează Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România. în sală iz
bucnesc din nou puternice aplauze 
și nesfirșite urale, prin care studen
ții își exprimă din toată inima ade
ziunea la politica internă și externă 
a partidului și statului, voința lor 
de a o urma și aplica fără șovăire, 
de a face totul pentru continua în
florire a României socialiste, pentru 
sporirea prestigiului ei în lumea con
temporană.

In numele tuturor studenților din 
țara noastră, expresie a dorinței lor 
unanime, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este invi
tat să ia cuvîntul la cea de-a XIII-a 
Conferință a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

Primit cu cele mai alese sim
țăminte de dragoste și prețuire, in 
atmosfera vibrantă, entuziastă ce 
domnește in sală, ia cuvîntul tova- 
rășu! Nico|ae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a 
fost urmărită cu deosebită atenție și 
viu interes, cu profundă satisfacție 
și deplină aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rînduri, cu puternice și 
îndelungi aplauze. S-a scandat din 
nou, cu însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu și studenții !“, „Ceaușescu 
— La mulți ani !“.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, după încheierea cu- 
vîntării, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R. a mulțumit, în numele 
tuturor participanților, al întregii 
studențimi române, pentru aprecieri
le la adresa activității U.A.S.C.R., 
pentru prețioasele indicații și îndem
nurile mobilizatoare cuprinse în ma
gistrala cuvîntare rostită în deschi
derea forumului studenților comu
niști, care vor constitui direcțiile 
fundamentale ale activității de vii
tor, repere definitorii pentru desfă

Pentru organizația noastră revolu
ționară, analiza cuprinzătoare a pro
blematicii complexe a lumii contem
porane efectuată cu inegalabilă clar
viziune științifică de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului și în cuvîntarea rostită la 
Adunarea solemnă consacrată împli
nirii a 50 de ani de activitate revo
luționară și aniversării zilei de 
naștere, a reprezentat temeiul activi
tății pe care organizația noastră "este 
chemată s-o desfășoare în mișcarea 
studențească internațională, pentru a 
promova principiile politicii externe 
a partidului și statului nostru.

Tineretul universitar a participat 
activ la amplele manifestări ale po
porului român pentru dezarmare și 
pace, la acțiunile desfășurate sub 
genericul „Tineretul României doreș
te pacea". U.A.S.C.R. a transmis unui 
număr de peste 200 de organizații 
studențești naționale, regionale și in
ternaționale Apelul pentru pace și 
dezarmare adoptat de F.D.U.S., pre
cum și Apelul tinerei generații din 
Republica Socialistă România că
tre toate organizațiile de copii, ti
neret și studenți, către tînăra ge
nerație din întreaga lume, pentru a 
acționa în comun în vederea asigu
rării păcii, securității și cooperării, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă. Menționăm contribuția acti
vă a organizației noastre la mani
festările dedicate pregătirii și mar
cării Anului Internațional al Tinere
tului, , acțiune a O.N.U. care concre
tizează o nouă și valoroasă inițiativă 
românească. U.A.S.C.R. va acorda o 
atenție deosebită organizării în țara 
noastră a celei de-a XXV-a Confe
rințe Generale a I.S.M.U.N. și semi
narului internațional studențesc cu 
tema „Tineretul și studenții — soli
daritate pentru pace, dezvoltare na
țională, dreptate socială și o nouă or
dine economică internațională".

Prezența la studii în țara noastră 
a peste 18 000 de cetățeni de peste 
hotare reprezintă elocvent preocu
parea generoasă, pătrunsă de un 
profund umanism, a partidului nos
tru, a României socialiste, a secreta
rului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru soluțio
narea marilor probleme ale dezvol
tării, ale noii ordini economice mon
diale, o strălucită dovadă a contri
buției aduse la afirmarea unor relații 
noi, de pace, prietenie și colaborare 
între statele și popoarele lumii. 
Abordarea problematicii complexe 
a vieții de organizație a reliefat că 
în vederea realizării sarcinilor ce 

, au revenit tineretului universitar 
din documentele de partid și de 
stat, din orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
hotăririle Conferinței a XII-a, 
organele A.S.C. de la toate nive
lurile au - militat cu toată fer
mitatea pentru consolidarea poli-1 
tico-organizatorică a A.S.C., promo
varea responsabilității și combativi
tății comuniste, stimularea partici
pării tot mai active a tineretului 
universitar la înfăptuirea obiective
lor stabilite în programul partidului, 
în documentele Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. în încheierea Raportului 
prezentat la cea de-a XIII-a Confe
rință a U.A.S.C.R. se arată : Confe
rința noastră este chemată să facă o 
analiză exigentă, în spirit critic și 
autocritic, a modului de realizare a 
sarcinilor stabilite la cea de-a XII-a 
Conferință a U.A.S.C.R., să adopte 
măsurile ce se impun pentru trans
punerea neabătută în viață a docu
mentelor istorice adoptate de Confe
rința Națională a partidului, a sarci
nilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna forumului 
nostru. J

Beneficiind de conducerea nemijlo
cită de către partid, de grija sta
tornică a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem 
toate condițiile pentru a face din în
treaga activitate a U.A.S.C.R. proba 
cea mai convingătoare a conștiinței 
patriotice și revoluționare a tinere
tului universitar, a voinței sale 
nestrămutate de a contribui cu în
treaga capacitate și putere de muncă 
la înfăptuirea mărețului Program al 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

șurarea întregului proces instructiv- 
educativ din învățămîntul superior.

„Mulțumindu-vă incă o dată, cu 
toată căldura inimilor . noastre, pen
tru marea onoare pe care ne-ați fă
cut-o de a participa la lucrările Con
ferinței U.A.S.C.R. — a spus vorbi
torul — vă dorim din tot sufletul 
ani mulți și bogați in împliniri. Vă 
asigurăm de voința noastră nestră
mutată de a ne identifica pe deplin 
cu eroica dumneavoastră muncă pen
tru binele țării, pătrunși de puterni
cul sentiment al mîndriei de a trăi 
aceste timpuri istorice intrate defi
nitiv in conștiința tuturor fiilor pa
triei sub numele ctitorului și strate
gului genial al construcției socialis
mului și comunismului pe pămint 
românesc — cu numele dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.

La ieșirea din sală. în hol, în semn 
de profund omagiu, conducătorului 
partidului și statului, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt înmînate efigii care 
reproduc în relief portretele tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, alături de care sînt 
înscrise : „Cu prilejul Conferinței 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România — februarie 
1983".

La plecare, miile de tineri au a- 
clamat din nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, dînd expresie dragostei 
fierbinți și recunoștinței profunde 
față de partid și secretarul său ge
neral. pentru condițiile minunate de 
viață, muncă și studiu asigurate stu
denților, întregului tineret al patriei 
noastre socialiste, voinței nestrămu
tate a întregii studențimi de a con
tribui cu entuziasm, abnegație și spi
rit revoluționar, împreună cu toți ti
nerii țării, cu întregul nostru popor, 
la înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
asigurarea bazei energetice a țării 
trebuie să participe atit industria ex
tractivă, prin sporirea producției de 
cărbune, cît și celelalte ramuri ale 
industriei, ale economiei naționale. 
Sînt multe probleme care trebuie re
zolvate pentru perfecționarea activi
tății în acest sector vital al econo
miei, începînd cu mai buna organi
zare a muncii și folosire a timpului 
de lucru pînă la îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. Iar una 
din problemele de mare importanță, 
de care depinde într-un înalt grad 
sporirea extracției de cărbune, o 
constituie asigurarea utilajelor ne
cesare pentru punerea în funcțiune 
la termenele stabilite a noilor capa
cități de producție. Practic, în
treaga economie este angajată în 
prezent într-un amplu și susținut 
efort pentru realizarea utilajelor 
și instalațiilor necesare în sectoa
rele extractive și producătoare de 
energie. Altfel spus, unitățile econo
mice beneficiază pe de o parte de 
energia produsă și participă, în același 
timp, la dezvoltarea bazei energetice 
a tării. în acest context, este deosebit 
de important că industria noastră 
poate asigura astăzi — așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidului — 
toate utilajele și mașinile necesare 
industriei extractive.

Esențial este acum ca în fiecare 
întreprindere să se acționeze cu răs
pundere maximă, să se ia toate mă
surile tehnice și organizatorice ne
cesare pentru producerea și livrarea 

• la termen a utilajelor și instalațiilor 
miniere. De ce insistăm asupra aces
tui imperativ, care trebuie să 
călăuzească activitatea constructori
lor de mașini? în acest an, potrivit 
planului, producția de lignit a țării 
urmează să crească față de realiză
rile anului trecut cu 13 milioane 
tong, iar cea de huilă cu un milion 
tone. La recenta Consfătuire de lu

Trimestrul I
din care

ianuarie februarie martie
„Unio" Satu Mare 6 445 1 168 1 711 3 566
I.M. Timișoara 3 029 680 680 1 669
„1 Mai" Ploiești 2 183 494 655 1 034
I.M.M.U.M. Baia Mare 2 006 466 656 884
I.U.M. Petroșani 1 466 547 344 575
I.U.M. Filipeștii de Pă

dure 1 H7 20 553 544

Subliniem încă o dată : cu acest 
grafic de livrare au fost de acord 
atît producătorii, cit și beneficiarii 
de utilaje miniere. Fără îndoială, 
se poate face observația că în 
aproape toate unitățile constructoa
re de mașini s-a prevăzut ca cele 
mai mari cantități de utilaje să fie 
livrate in luna martie, deci la în
cheierea trimestrului. Observație cu

Un important succes al colectivului de la întreprinderea minieră Lupoaia

Creșterea producției de la 5 000 tone 
la peste 10 000 tone cărbune pe zi

Trecînd eu hotărîre la aplicarea 
sarcinilor și indicațiilor subliniate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., colectivul de la între
prinderea minieră Lupoaia obține 
creșteri importante la producția de 
cărbune și volumul de masă mi
nieră excavată. în 7 zile din pri
ma decadă a lunii februarie, ei au 
obținut producții de peste 10 000 
tone cărbune, iar pe ansamblul de
cadei — luînd în considerare și 
ziua de duminică — s-a realizat 
o cantitate totală de 92 600 tone, cu 
peste 20 000 tone mai mult față de 
prevederile de plan.

Sporurile obținute sînt cu atît 
mai semnificative dacă avem în 
vedere că producția medie zilnică 
realizată în ultima decadă din luna 
ianuarie, cu aceleași caoacități de 
producție, a fost de 5 000 tone lig

In ședința de dimineață au fost a- 
lese prezidiul și celelalte organe de 
lucru ale conferinței.

Delegații au adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi :

— Raportul Consiliului U.A.S.C.R. 
privind activitatea desfășurată în pe
rioada dintre conferințele a XII-a și 
a XIII-a și sarcinile ce revin Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România în vederea educării co
muniste, a pregătirii pentru muncă 
și viață a tineretului universitar, în 
conformitate cu hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea și Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist Ro
mân.

— Raportul Comisiei de cenzori.
— Alegerea Consiliului Uniunii A- 

sociatiilor Studenților Comuniști din 
România și a Comisiei de cenzori 
a U.A.S.CiR.

Pentru a se da posibilitatea unui 
număr cît mai mare de delegați să 
participe la dezbateri, s-a aprobat 
constituirea a 6 comisii de lucru.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Tudor Mohora, președin
tele Consiliului U.A.S.C.R.. a prezen
tat Raportul Consiliului U.A.S.C.R. 
privind activitatea desfășurată in pe
rioada dintre conferințele a XII-a și 
a XIII-a și sarcinile ce revin Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România în vederea e- 
ducării comuniste, a pregătirii pen
tru muncă și viață a tineretului uni
versitar. în conformitate cu hotărî
rile Congresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

In continuare, tovarășul Aurel 
Borșan. președintele Comisiei de 
cenzori a U.A.S.C.R., a prezentat ra
portul acestei comisii.

Au început apoi dezbaterile rapoar
telor prezentate.

In plenul conferinței au participat 
la dezbaterea problemelor înscrise la 
ordinea de zi tovarășii : Ion Stoica, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar București. Ancuța 
Șorea, vicepreședinte al Consiliului

cru de la C.C. al P.C.R. s-a arătat că 
pentru obținerea acestui spor de pro
ducție trebuie să se ia în primul rînd 
măsuri in vederea folosirii raționale, 
la întreaga capacitate a utilajelor 
și creșterii productivității mun
cii. Totodată, este însă absolut obli
gatoriu să fie puse în funcțiune și 
o serie de noi capacități de produc
ție în bazinele miniere Rovinari, 
Motru, Berbești-Alunu, Amaradia- 
Tîrîia, Livezile, Prunișor, Valea Jiu
lui ș.a., care au fost luate în calcul 
la stabilirea planului pe acest an în 
industria extractivă, să se realizeze 
în întregime prevederile programu
lui de mecanizare a lucrărilor mi
niere. Vor fi gata la timp utilajele 
miniere pentru ca noile capacități să 
poată produce cantitățile de cărbune

Cîteva semnale pe adresa 
unităților furnizoare

prevăzute și astfel termocentralele să 
poată furniza, la rîndul lor. energia 
necesară economiei naționale, deci și 
unităților constructoare de mașini ?

Recent, producătorii și beneficia
rii de utilaje miniere s-au întilnit în
tr-o ședință operativă de lucru pentru 
a da un răspuns la această întrebare. 
Ce s-a hotărît cu acest prilej? După 
cum ne preciza tovarășul Mircea Dra
gan, directorul direcției de aprovizio
nare din Ministerul Minelor, deosebit 
de important este că s-au stabilit res
ponsabilități precise pentru rezolva
rea problemelor de care depinde fa
bricarea utilajelor miniere, iar ter
menele fixate pentru livrarea aces
tora au fost corelate cu punerile în 
funcțiune ale noilor capacități de 
producție din industria extractivă. 
Iată, așadar, care sînt cantitățile de 
utilaje miniere (în tone) ce trebuie 
produse și livrate în primul trimes
tru al anului de principalele unități 
constructoare de mașini :

atît mai întemeiată, cu cît o bună 
parte (4 962 tone) din utilajele 
care trebuie livrate în primul tri
mestru sînt reprogramate de anul 
trecut. Totodată, din analiza efectuată 
a reieșit că mai sînt de rezolvat o se
rie de probleme pentru ca minerii 
să poată primi la timp utilajele ne
cesare. Astfel, trebuie să fie asimi
late în fabricație garniturile de

nit. „Rezultatele obținute în prima 
decadă din luna februarie nu se 
datorează unei situații de moment, 
apreciază brigadierul-miner Dumi
tru Bârbulescu, șeful echipajului 
de pe excavatorul 1 300—01. Apli
carea riguroasă a programului de 
lucru continuu la cele 6 linii teh
nologice din cariera Lupoaia, pre
cum și în microcariera Roșiuța, fo
losirea judicioasă a utilajelor și a 
timpului de lucru ne-au permis să 
realizăm importante sporuri de 
producție. Rezultatele pe care 
le-am obținut în ultima vreme sînt 
cele mai bune din întreaga istorie 
a carierei și vrem să le consolidăm. 
Așa cum am stabilit în recenta 
adunare cu activul de partid, am 
trecut la completarea și echilibra
rea echipelor pe schimburi, întări
rea asistenței tehnice, am luat mă
suri pentru mai buna coordonare 
și executare a 'intervențiilor, a lu

U.A.S.C. din Institutul agronomic 
Iași, loan Rus, președintele Consiliu
lui U.A.S.C. din centrul universitar 
Cluj-Napoca, Rodica Bodonea, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. din 
Universitatea Timișoara, Petru Berce, 
care a prezentat Raportul Comisiei 
de validare, Lazăr Ciroie, președinte
le Consiliului U.A.S.C. din Institutul 
de mine Petroșani, Jean Moncea, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al centrului universitar Bucu
rești, Lavinia Tronea, președinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Institutul de 
învățămînt superior Sibiu, Eugen Un- 
gureanu, . președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de petrol și 
gaze Ploiești, Klara Brînzaniuc, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul de medicină și farmacie 
Tîrgu Mureș. Mișu Jan Manolescu, 
președintele Consiliului U.A.S.C. din 
Universitatea Craiova, Minerva Clau
dia Pop, președinte al Consiliului 
A.S.C. din Institutul de învățămînt 
superior Oradea, Alexandru Dan 
Totoiu, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea Brașov, 
Doina Dincă, președinte al Consiliu
lui A.S.C. din Institutul pentru educa
ție fizică și sport București, Ionel 
Sandu, secretar al Comitetului U.T.C. 
al întreprinderii mecanice „Nicoli- 
na“-Iași, Leila Isleam, secretar al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
învățămînt superior Constanta, Liviu 
Eugen Anton, președinte al Consi
liului U.A.S.C. din centrul universi
tar Timișoara, Sergiu Marcu, pre
ședintele Consiliului A.S.C. din In
stitutul de învățămînt superior Pi
tești, Adriana Lupașcu. președintele 
Consiliului A.S.C. din Facultatea de 
tehnologie chimică din cadrul Insti
tutului politehnic București. Teodor 
Cezar Tăbăcaru. președintele Consi
liului U.A.S.C. din centrul universi
tar Galați, Eleonora Pop, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul de învățămînt superior 
Baia Mare, și Stelian Corneliu Mo- 
țiu, redactor-șef al revistelor „Viața 
studențească" și „Amfiteatru".

etanșare pentru echipamentele hi
draulice de forță și de comandă de 
la complexele mecanizate de aba
taj, să se asigure furtunurile de înal
tă presiune pentru transportoarele de 
mare capacitate. Este necesar, de 
asemenea, să se urgenteze asimi
larea în fabricație a motorului 
electric de 75/105 kVV care ur
mează să echipeze combinele de 
abataj tip CA-1, fabricate la în
treprinderea de utilaj minier din Pe
troșani. în cel mai scurt timp, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini trebuie să ia măsuri — în ca
litate de coordonator de balanță — 
pentru asigurarea pieselor turnate 
din oțel pentru roțile vagoneților și 
cuțitele de la cupele excavatoarelor 
ESRc-1400. în fine, sînt și alte pro
bleme de cooperare între unitățile 
constructoare de mașini ce trebuie 
soluționate neintîrziat.

Să reținem însă, așa cum s-a men
ționat și în concluzia ședinței amin
tite, că specialiștii din unitățile con
structoare de mașini, evaluînd posi
bilitățile existente, au apreciat că 
utilajele miniere pot fi produse si 
livrate în acest ritm. Și pentru că 
evaluată numai cantitativ, in tone, 
importanța respectării acestor gra
fice nu este relevată poate pe de
plin, să menționăm că fiecare utilaj, 
fiecare subansamblu are o destinație 
și un termen precis de montaj în ca
rierele și minele de extracție a căr
bunelui. Astfel, cele 2183 tone uti
laje care trebuie livrate în acest 
trimestru de întreprinderea ,4 Mai" 
Ploiești reprezintă sute și mii de re
pere pentru excavatoarele nr. 25, 26, 
27, 28, pentru mașinile de haldat nr. 
14, 15 și 16, care urmează să fie puse 
în funcțiune în carierele de extrac
ție a cărbunelui din Mehedinți, Roșia 
de Jiu, Sfîntu Gheorghe, Urdari. 
După cum mașinile de încărcat, 
transportoarele cu racleți, troliile, 
complexele mecanizate fabricate la 
Satu Mare, Timișoara, Baia Marc, 
Tîrgu Jiu sau Petroșani au o desti
nație precisă în fiecare unitate mi
nieră beneficiară.

Ținînd seama de importanța pune
rii în funcțiune la termenele prevă
zute a noilor capacități de producție 
din industria extractivă, redacția 
ziarului nostru iși propune să urmă
rească in continuare cum se acțio
nează in unitățile constructoare de 
mașini pentru rezolvarea probleme
lor amintite și asigurarea utilajelor 
miniere.

Vom reveni deci în toate unitățile 
producătoare de utilaj minier, urmă
rind două aspecte esențiale :

1) Care este stadiul realizării pro
ducției de utilaj minier in perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui ?

2) Cu ce probleme se confruntă 
întreprinderile și ce garanții există 
că obligațiile contractuale pe primul 
trimestru vor fi onorate integral ?

Ion TEODOR

crărilor de revizii și reparații. Ge
neralizarea acordului global la ni
velul tuturor formațiilor de lucru 
își spune azi cuvîntul prin întro
narea unui climat de ordine și dis
ciplină, prin creșterea răspunderii 
în activitatea de întreținere, supra
veghere și utilizare a complexelor 
din carieră. Știm că nu avem sar
cini ușoare. Numai brigada pe care 
o conduc trebuie să realizeze in 
acest ăn un volum total de 2 800 000 
mc masă minieră. Cu toții sîntem 
hotărîți să depășim această sarcină 
cu peste 200 000 mc masă minieră 
excavată și transportată".

Un răspuns ferm, muncitoresc, o 
expresie a spiritului de totală an
gajare a minerilor din această uni
tate, care sînt hotărîți să contribuie 
cît mai substanțial la asigurarea 
independenței energetice a țării. 
(Dumitru Prună, corespondentul 
„Scînteii").

In cursul după-amiezii au avut Ioc j 
dezbateri pe probleme in cadrul ur
mătoarelor secțiuni de lucru : Co- I 
misia pentru activitatea profesional- ' 
științifică, de integrare a învățămîn
tului cu producția și cercetarea ; Co
misia pentru activitatea polltico- 
ideologică, cultural-educativă și de 
presă ; Comisia pentru activitatea de 
pregătire pentru apărarea patriei, i 
sportivă și turistică Comisia pentru ; 
activitatea educativă in cămine și 
cantine și asistența socială a stu
denților ; Comisia pentru activitatea 
organizatorică și viața internă de or
ganizație ; Comisia pentru activita
tea internațională.

Participanții la dezbaterile în ple
nul conferinței și în cadrul comisii
lor de lucru au exprimat înalta apre
ciere pe care tineretul universitar o 
dă bogăției de idei cuprinse in cu
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
conferinței, orientărilor și indicații
lor de deosebită valoare teoretică și 
practică formulate cu acest prilej, 
subliniind, totodată, hotărirea de a 
urma întocmai îndemnurile conducă
torului partidului și statului, de a-și 
îmbogăți neîncetat cunoștințele, pen
tru a ’ deveni specialiști de nădejde, 
capabili să contribuie intr-o măsură 
tot mai mare la făurirea viitorului 
luminos al națiunii noastre. Delega
ții au analizat cu înaltă responsabi
litate comunistă activitatea organiza
ției revoluționare a studenților din 
țara noastră, au evidențiat rolul său 
important în educarea și pregătirea 
temeinică a tineretului universitar, 
în întregul proces de formare a omu
lui nou, constructor conștient și de
votat al societății socialiste multila
teral dezvoltate, au pus în evidență 
noi căi și modalități de perfecționa
re a întregii activități a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România.

Lucrările în plen ale conferinței se 
reiau sîmbătă dimineața.
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CU ABNEGAȚIE, NEÎNFRICARE 

Șl ÎNALȚ PATRIOTISM - ÎN SLUJBA

CELOR MAI SCUMPE IDEALURI ALE POPORULUI ROMÂN
Din perspectiva jumătății de veac care a trecut 

de la înscrierea lor, cu litere de aur, în filele ca
lendarului, eroicele lupte revoluționare din 1933 
ale muncitorimii române ne apar încărcate de

noi și profunde înțelesuri, scurgerea vremii, de
parte de a le estompa importanța, relevînd în 
toată plenitudinea semnificația lor politică ma
joră, înrîurirea lor asupra întregii desfășurări

ulterioare a cursului vieții social-politice româ
nești. Asupra cîtorva dintre aceste semnificații și 
înțelesuri ne propunem să stăruim în rîndurile 
care urmează.

Un NU hotărit asupririi și exploatării !

Mai înainte de toate, marile acțiuni mun
citorești din anii crizei interbelice au dat 
-•'"-“«ie revoltei clasei noastre muncitoare 

- iva exploatării și asupririi capitalis- 
igravării împilării sociale, au repre- 
riposta hotărîtă a oamenilor muncii 

riva politicii cercurilor guvernante 
arunca povara, greutățile marii crize 
mice din anii 1929—1933 pe umerii
nilor muncii. „Jos curba de sacrifi- 
„Jos cine fură munca", „Nu ne 10- 

, „Vrem muncă și piine", „Vrem o via- 
omenească și un trai mai liber", „Jos 

eu scăderea salariilor" au fost unele din
tre lozincile care au răsunat în clocotul 
grevelor, au fost înscrise pe pancartele 
demonstrațiilor, in cuvîntul răspicat al ora
torilor. Ceea ce constituie o caracteris
tică de esență a marilor bătălii proletare 
din acei ani grei, ceea ce a inspirat teamă 
autorităților, obligîndu-le nu o dată să 
recurgă la folosirea armelor, era faptul că 
pornind de la asemenea cerințe imediate, 
arzătoare, aceste lupte s-au ridicat la obiec
tive economice și politice de interes gene
ral, vizînd ridicarea stării materiale și 
morale a tuturor oamenilor muncii, apă
rarea și lărgirea drepturilor cetățenești, 
edificarea unor rînduieli mai drepte, dobîn- 
direa unui rol corespunzător în viața poli
tică a tării, pe măsura numărului și însem
nătății clasei muncitoare, a țărănimii, a 
celorlalți oameni ai muncii în societatea 
românească. Prin aceasta, luptele munci
torești de acum cinci decenii iși relevă 
adinca lor semnificație patriotică, așezîn- 
du-se în continuarea unei nobile aspirații

Viguros protest muncitoresc împotriva 
acaparării bogățiilor țării de către 

monopolurile străine

Lupta clasei noastre muncitoare, marile 
greve și demonstrații din anii crizei econo
mice și-au relevat și sub un alt aspect 
sensul lor profund patriotic. Pentru că ele 
au constituit protestul cel mai viguros îm

Clasa muncitoare, masele largi populare — prezente în viitoarea luptei
Deosebita forță șt amploare pe care au cunoscut-o mișcările muncitorești 

din ianuarie—februarie 1933 au fost rezultanta unui profund proces revoluțio
nar ce se desfășurase cu putere de-a lungul unei lungi perioade de timp, în 
care se afirmaseră energia și avintul celor mai diverse detașamente ale clasei 
muncitoare si, alături de ea, masele largi populare. Practic, întreaga lume mun
citoare din România era în fierbere, cerindu-și drepturile politice și economice, 
prin felurite modalități : memorii, proteste, întruniri și consfătuiri, demonstrații 
de stradă, greve.

In cele ce urmează redăm succint un tablou al acestui vast protest social, 
exprimat in diverse forme in cadrul luptei revoluționare, al acțiunilor muncito
rești împotriva asupririi și exploatării capitaliste, împotriva monopolurilor străine, 
pentru drepturi și libertăți economice și politice, pentru apărarea independen
ței și integrității patriei.

Acțiuni de larg răsunet ale muncitorilor petroliști, 
ceferiști, metalurgiști și textiliști

• REȘIȚA. în ziua de 13 ianuarie 
1933, muncitori de la minele din Anina cer 
Direcției generale a uzinelor și domeniilor 
Reșița, de care depindeau, să aloce fonduri 
pentru întreținerea șomerilor și să mă
rească salariile muncitorilor aflați la lucru. 
Patru zile mai tîrziu, muncitorii reșițeni au 
organizat o întrunire și au înaintat un me
moriu de protest împotriva situației grele 
in care se aflau și a aruncării pe drumuri 
a tinerilor reîntorși din armată, cerînd pri
mirea acestora la lucru.

• TIMIȘOARA. Muncitorii fabricii 
„Industria linii" continuă și în ianuarie 
1933 acțiunile incepute în decembrie 1932 
împotriva hotărîrii patronului de a închide 
fabrica. După mai multe zile de grevă, ei au 
obținut anularea amenzilor, recunoașterea 
delegației muncitorilor. Tot în aceste zile 
s-au aflat angajați in luptă și muntitorii 
de la fabrica de ulei „Olea", ale căror re
vendicări economice și politice au fost in 
cele din urmă satisfăcute.

• BUCUREȘTI. ° P“ternică a,«- 
ploare au cunoscut luptele revoluționare in 
Capitală, antrenind muncitori din cele mai 
diverse ramuri — de la metalurgiști, texti
liști pină la tăbăcari. Semnificativă pentru

înscrise de la început pe flamurile parti
dului politic proletar : ridicarea stării ma
teriale și spirituale a tuturor oamenilor 
muncii este sursă de tărie a națiunii, de ac
celerare a mersului său pe calea progresului. 
Prin toate acestea, clasa muncitoare a fă
cut dovada înaltei sale maturități politice, 
a asumării misiunii de a sta in avangarda 
luptei întregului popor pentru o viață mai 
bună, pentru o societate a dreptății, dem
nității și libertății.

Factorul politic care a imprimat acest 
caracter luptelor muncitorești a fost Parti
dul Comunist Român. în pofida adîncil 
Ilegalități în care activa, partidul și-a asu
mat înalta misiune de a conduce lupta ma
selor pentru împlinirea dreptelor lor obiec
tive. „Sarcina noastră — scria în acel timp 
organul central de presă al partidului, 
ziarul „Scînteia" — este să fim în fruntea 
maselor in pregătirea, organizarea și con
ducerea luptelor pentru revendicările zil
nice ale muncitorimii, punctul de plecare 
al ridicării lor la lupte politice de mase". 
Și partidul a știut să stea în primele rîn- 
duri, chemînd și î'ncurajînd în luptă, orga
nized și mobilizînd masele, unindu-le for
țele intr-un unic mănunchi, dînd o nouă și 
strălucită mărturie a atașamentului său 
fierbinte față de ponor, de patria română. 
Iar faptul că în cursul acelor lupte s-a 
putut auzi, rostit de mii de glasuri, strigă
tul „Trăiască partidul comunist !" punea 
în lumină adevărul că linia sa politică era 
urmată cu încredere, că masele vedeau în 
partid pe adevăratul exponent al intere
selor lor.

potriva concesiilor pe care cercurile guver
nante le făceau capitalului, monopolurilor 
străine aflate într-o strînsâ competiție pen
tru acapararea bogățiilor țării, împotriva 
ingerințelor trusturilor străine, a marilor 

înalta tensiune revoluționară la care s-au 
desfășurat aceste confruntări sociale este 
relatarea apărută în ziarul „Lupta sindi
cală", din 1 februarie 1933, în legătură cu 
desfășurarea grevei ce a avut loc la între
prinderea textilă „Saturn", in ziua de 27 
ianuarie 1933 — grevă crunt reprimată de 
forțele polițienești.

„Pe la ora. 11 noaptea... a venit o com
panie (250) de jandarmi și 2C0 de sergenți 
care au început asaltul contra fabricii. Dar 
baricadele ridicate de muncitori fiind re
zistente, toată strădania politiei a rămas 
fără rezultat.

Văzînd că nu-i va putea scoate din fa
brică, poliția a spart citeva geamuri și a 
aruncat bombe cu gaze lacrimogene.

In momentul cină muncitorii au deschis 
ușile și au ieșit afaiȘ, jandarmii cu paturile 
armelor, iar sergenții cu cauciucurile și 
tocurile revolverelor au năvălit asupra lor 
bătindu-i groaznic. Nu a fost nici un mun
citor care să scape nelovit... De două ori 
a trebuit să vină salvarea pentru a putea 
lua pe toți rănlții.

■Toți, aproape 300 muncitori și muncitoa
re, au fost apoi, sub loviturile jandarmilor 
și sergenților, urcați in camioanele poliției 
și transportați in prefectură. Acolo din nou 
au fost luațt la bătaie să spună cine i-a 
-ins::gat-“. 

puteri imperialiste în viața politică a țării. 
Consecvent atitudinii sale de apărare a in
tereselor vitale ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, partidul a de
mascat caracterul oneros al „acordului de 
la Geneva", faptul că concesiile făcute 
monopolurilor străine reprezentau nu nu
mai o nouă ofensivă împotriva nivelului 
de trai al maselor muncitoare, dar afectau 
grav însăși suveranitatea noastră națională. 
Apreciind „acordul de la Geneva" ca „un 
complot al unui pumn de exploatatori" ro
mâni și străini „contra majorității covîrși- 
toare a poporului muncitor din România", 
partidul chema la luptă împotriva înfeu- 
dării țării monopolurilor străine, pentru a- 
părarea drepturilor sale suverane.

Luptele muncitorești de acum cinci de
cenii au silit cercurile guvernante să țină

Cu fermitate, cu hotărire neclintită 
împotriva fascismului, a pericolului 

de război, pentru apărarea integrității 
și independenței patriei

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marea criză economică a fost 
însoțită de o criză politică a regimului ca
pitalist, manifestată prin ascuțirea contra
dicțiilor în rîndurile claselor exploatatoa
re, prin instabilitate guvernamentală. Un 
fenomen caracteristic al acestei perioade 
l-a constituit, de asemenea, încurajarea de 
către cercurile cele mai reacționare a gru
părilor de extremă dreaptă, fasciste și în 
primul rind a. organizației teroriste Garda 
de Fier, folosită ca forță de șoc împotriva 
mișcării muncitorești. Luptele muncitorești 
din anii crizei economice s-au desfășurat 
în condițiile în care în unele țări ale lu
mii se accentua asaltul fascismului spre 
putere, se intensificau contradicțiile dintre 
state ; instaurarea hitlerismului la putere 
în Germania, la începutul anului 1933, avea 
să ducă la ascuțirea conflictelor internațio
nale și sporirea pericolului de război.

Partidul comunist, consecvent atitudinii 
sale antifasciste, avea să arate și în această 
vreme poporului pericolul pe care-1 repre
zenta fascismul pentru democrație, pentru

• ARAD. La uzinele „Astra", mun
citorii protestează, In primele zile ale lui 
ianuarie, în cadrul unei întruniri, împotri
va tratamentului necorespunzător la care 
au fost supuși de către direcție circa 500 
de tineri. în același timp, S00 de tineri ce
feriști din Arad participă ia acțiuni contra 
regimului cazon introdus în căminul de 
ucenici și pentru obținerea unor condiții 
«nai bune de trai.

• TULCEA. Aproape 409 de munci
tori portuari manifestează în ziua de 18 ia
nuarie, în fața prefecturii ; o delegație 
aleasă din rindul manifestanților prezintă 
prefectului o petiție cu revendicările aces
tora, document semnat de toti manifestan- 
ții. Intervenția brutală a poliției s-a soldat 
cu numeroase arestări. \
• BRĂILA. în cadrul unei întrunirii 

ținute la 8 ianuarie, muncitorii portuari au 
împuternicit o delegație formată din 60 de 
persoane pentru a cere autorităților satis
facerea revendicărilor stabilite de muncitori 
și să dea de lucru șomerilor. La 20 ianua
rie, peste 200 de elevatoriști din port s-au

Manifestări de împotrivire ale țărănimii față 
de nedreptățile și abuzurile autorităților

• Grupuri de țărani din județele Roma- 
nați, Dolj, Vîlcea, Mehedinți au pornit spre 
Craiova pentru a protesta împotriva jugu
lui fiscal, a executărilor silite, a abuzuri
lor jandarmilor, refuzind să mai plătească 
dobinzile cămătărești și impozitele insupor
tabile.
• La Gioroc (Dolj), Castranova (Roma- 

nați), sub îndrumarea comuniștilor, au luat 
ființă comitete de acțiune ale țăranilor, 
pentru apărarea intereselor lor împotriva 
cămătarilor, a actelor samavolnice ale auto
rităților.
• în comuna Suciu de Sus, județul So

meș, țăranii și-au exprimat nemulțumi
rile prmtr-o petiție trimisă la începutul 
lunii februarie președintelui Adunării de- 

seama de voința populară. S-a renunțat la 
aplicarea prevederilor „acordului de la 
Geneva" șl, drept urmare, la instituirea 
celei de-a treia „curbe de sacrificiu". Cre
ditorilor străini li s-a cerut să-și recheme 
„tehnicienii" și consilierii acreditați în 
România pe lingă mari întreprinderi indus
triale și financiare. Sînt acestea tot atîtea 
mărturii ale faptului că eroicele lupte re
voluționare desfășurate în urmă cu 50 de 
ani au reprezentat o strălucită victorie po
litică a clasei noastre muncitoare, care și-a 
demonstrat o dată mai mult capacitatea de 
a influența hotăritor cursul vieții social- 
politice a țării. A fost in același timp o 
strălucită victorie a partidului comunist, 
făuritorul măreței unități de luptă revolu
ționară realizată de atîtea ori în acele mo
mente, organizatorul și conducătorul în
cercat al acelor eroice bătălii.

independenta și integritatea patriei, che
mînd la împletirea luptei pentru obiective 
economice și politice cu lupta împotriva 
primejdiei fasciste și a pericolului de răz
boi, la împotrivire fermă față de fascism. 
Citim astfel intr-o Rezoluție a Conferinței 
P.C.R. din septembrie 1929 : „Pentru apă
rarea organizațiilor de clasă și lupta îm
potriva terorii fasciste trebuie înființate 
pretutindeni și fără intirziere comitete 
muncitorești-țărănești de autoapărare, co
mitete antifasciste".

Marile bătălii revoluționare de acum 50 
de ani au avut, de aceea, o puternică sem
nificație antifascistă. Cu deosebire cele din 
ianuarie-februarie 1933, desfășurate după 
cucerirea puterii în Germania de către 
Hitler, au îmbrăcat un asemenea veșmînț, 
fiind una dintre primele mari acțiuni ale 
proletariatului de pretutindeni împotriva 
nazismului. Amploarea și intensitatea a- 
cestor lupte, larga lor sferă de cuprindere, 
combativitatea și înaltul lor nivel de or
ganizare arătau astfel întregii lumi că in
staurarea fascismului la putere in Germa- 

întrunit pentru a-și face cunoscute dolean
țele lor.

fost zilele in ia- 
sunetul sirenelor

IAȘI. Puține au
nuarie-februarie în care
fabricilor să nu cheme la luptă muncitori
mea ieșeană, iar pe străzile „dulcelui tîrg“ 
să nu se reverse coloanele demonstranților.

La 3 februarie, lucrătorii ceferiști de la 
atelierele „Nicolina" au început lupta. Cu 
ei s-au solidarizat textiliștii, brutarii, func
ționarii, relatează ziarul „Opinia". La 14 fe
bruarie ceferiștii reiau din nou lupta.

Ample acțiuni împotriva regimului neo
menesc impus muncitorilor de capitaliști 
au loc, de asemenea, la fabricile de textile 
„Copou" și „Saperstein".

• BRAȘOV PutGrnice manifestații 
de stradă au organizat șomerii. Ei au ri
postat energic împotriva metodelor brutale 
cu care poliția caută să le înăbușe orice 
ridicare la luptă. Acțiunile șomerilor aveau 
loc în acest oraș de 2—3 ori pe săptămînă 
— relatează publicațiile „Descătușarea" 
nr. 11 din ianuarie și „Socialismul" nr. 5 
din 29 ianuarie.

putaților. Nemulțumiri asemănătoare s-au 
manifestat și în alte comune din același 
județ.
• La Smîrdan (Dolj) țăranii au procedat 

uniți la dezarmarea și alungarea din sat a 
jandarmilor veniți spre a aresta pe cițiva 
dintre ei.
• în comuna Padina (Buzău) țăranii, 

înarmați cu coase și cu furci, au alungat 
autoritățile sosite pentru a lua pămîntul 
de la acei săteni săraci care nu-și putuseră 
achita datoriile.
• O manifestare semnificativă pentru 

hotărirea de luptă a țărănimii a constituit-o 
impunătoarea întrunire ținută la Deva în 
ziua de 8 ianuarie, despre care relatează 
pe larg ziarul „Horia" din 14 ianuarie 1933

Presa vremii despre amplul val al luptelor revoluționare ce cuprinseseră, acum cinci 
decenii, întreaga țară

nia nu a produs derută in rindul clasei 
noastre muncitoare, nu a dezarmat-o, ci, 
dimpotrivă, a făcut-o să-și strîngă rînduri
le, declanșind și purtînd bătălii dîrze, stînd 
neînfricată la locul său de luptă împotriva 
reacțiunii, pentru democrație, progres și 
pace.

Tocmai aceasta a făcut ca, în perioada 
Imediat următoare, alte forțe progresiste 
ale țării, îngrijorate de primejdia fascis
mului, să-și îndrepte privirea și speranța 
către clasa muncitoare, ca forță capabilă 
să constituie nucleul unei ample mișcări 
cu caracter antifascist. în măsură să zăgă
zuiască ascensiunea fascismului spre cîrma 
țării. Deplin, profund întemeiată era o ase
menea speranță, așa cum au arătat-o anii 
care au urmat, în cursul cărora clasa noas
tră muncitoare, sub conducerea partidului 
comunist, s-a aflat în fruntea marilor ac
țiuni antifasciste și antirăzboinice pe care 
le consemnează cronica anilor 1935—1939.

Rezultă limpede din toate acestea că unul 
dintre adîncile înțelesuri pe care ni le re
levă marile lupte muncitorești de acum 50 
de ani îl reprezintă afirmarea clasei noas
tre muncitoare 'ca apărătoare neșovăitoare 
a independenței și libertății patriei. Lup

apărut la Deva. Unul dintre vorbitori făcea 
apel ca toți coi ce muncesc, indiferent de 
naționalitate, să se unească contra politicii 
guvernului. „Să pornim de azi pe drumuri 
noi — spunea el — să nu ne mai vrăjbim, 
sintem atît de mulți și totuși slabi, A bă
tut ceasul să schimbăm lucrurile".

Proteste energice ale învățătorilor, profesorilor, 
medicilor, inginerilor, ale intelectualității față 

de șomaj, de desconsiderarea activității intelectuale

• în ziua de 22 ianuarie 1933 are loc la 
București adunarea președinților asociații
lor regionale și județene ale învățătorilor, 
care în numele celor peste 40 000 de cadre 
didactice organizate în Asociația generală a 
învățătorilor exprimă voința și aspirațiile 
spre o viață mai bună a acestora. Au parti
cipat reprezentanți ai învățătorilor din ju
dețele Dorohoi, Cluj. Prahova, Maramureș, 
Arad, Buzău, Tîrnava Mică, Tirnava Mare, 
Ciuc, Trei Scaune, Alba, Rădăuți, Covurlui.
• La 24 ianuarie. Asociația generală a 

profesorilor secundari și-a exprimat la rin
dul său un energic protest împotriva mă
surilor economice adoptate de guvern.
• Profesorii universității ieșene, reuniți

Largi categorii sociale — 
politice și

• însemnate acțiuni de protest au orga
nizat diferite categorii de funcționari pu
blici la Brăila, Oravița, Piatra Neamț și în 
alte centre.
• Pensionarii au protestat și ei contra 

reducerilor ce li se aplicaseră la pensiile lor 
de mizerie. Așa au fost întrunirile pensio
narilor din Piatra Neamț, din Reșița, adu
narea de protest a invalizilor șl văduvelor 
de război din Iași, prezentarea delegației 

tele sale din acea perioadă se așază firesc 
în continuarea prezenței sale in toate ma
rile momente ale istoriei moderne și con
temporane a țării, la înfăptuirea marilor 
izbînzi ale acestor epoci: independența, u- 
nitatea națională. Clasa noastră munci
toare adusese în slujba acestor țeluri 
o mare energie, fierbinte atașament, forța 
mereu sporită, mereu mai bine organizată 
a rindurilor sale. Aceeași energie, aceeași 
dăruire, aceeași forță aveau să caracteri
zeze ‘ și luptele din perioada marii crize 
economice și, cu deosebire, pe cele din ia
nuarie-februarie 1933, cînd, în mari adu
nări și demonstrații, s-au auzit din mii și 
mii de piepturi cuvinte-emblemă pentru 
conștiința muncitorească : „Vrem România 
liberă, independentă !“, „Jos dușmanii 
țării !“.

O pagină de istorie eroică s-a scris, așa
dar. acum 50 de ani, din fiecare slovă a 
ei țîșnind adevăruri care, fiind ale acelui 
moment, sînt și ale întregii existențe a 
clasei noastre muncitqare : curaj, dîrzenie 
și dăruire în luptă, putere de sacrificiu, 
fierbinte atașament față de idealul socia
list, față de libertatea patriei.

în asemenea momente — ca urmare a 
radicalizării maselor și sub înrîurirea creș
terii puternice a luptei revoluționare a cla
sei muncitoare, conduse de partid — a luat 
ființă organizația democratică a țărănimii 
„Frontul Plugarilor".

în ședința senatului universitar în ziua de 
30 ianuarie 1933, s-au declarat solidari „cu 
corpul didactic de toate gradele", afir- 
mîndu-și propriul lor protest.

• Intense proteste au exprimat la 21, 27 
și 28 ianuarie Asociația generală a medici
lor din România, la 22 ianuarie Federația 
economică, din care făceau parte asociațiile 
meseriașilor, comercianților, contabilii 
C.F.R., la 26 ianuarie Asociația generală a 
inginerilor. De asemenea, consiliul Confe
derației asociației de profesioniști intelec
tuali a făcut cunoscut, în numele celor 
60 000 de membri ai săi. punctul său de ve
dere în ce privește politica economică a 
guvernului.

în lupta pentru drepturi 
economice

invalizilor din Timișoara Ia primăria ora
șului la 1 februarie.
• în a doua jumătate a lunii ianuarie 

au avut loc puternice frâmîntări și în rîn
durile studenților, cauzale în primul rind 
de sporirea taxelor de examene.

Pagină realizată de Silviu ACHIM 
și Ioan ERHAN

(Urmare din pag. I)
oamenilor muncii, au asigurat ac
țiunilor muncitorești o largă arie 
de cuprindere în întreaga țară.

în cursul acestor lupte, mii, și 
mii de muncitori au cerut dreptate 
și libertate ; sute și sute de munci
tori. vorbind în fața tovarășilor 
lor. au făcut să se audă lozincile 
partidului, formulind un adevărat 
program de luptă revoluționară, 
prompt însușit de mase. Se vădea 
astfel cu multă limpezime că mun
ca partidului, susținuta sa activi
tate în rindul oamenilor muncii 
rodise bogat, clădind in conștiințe 
convingerea că partidul comunist 
era adevăratul lor conducător. De
altfel. fantul fusese sesizat chiar 
de autorități, care raportau la 5 fe
bruarie 1933 : „Din evenimentele 
petrecute pină acum tragem o con
cluzie importantă și anume că miș
carea muncitorească a trecut (...) 
in miinile comuniștilor".

O impresionantă lecție de unitate 
au oferit in acele luni muncitorii 
textiliști de la fabrica „Industria 
linii" din Timișoara. Continuînd 
acțiunile inițiate încă în decembrie 
1932 imootriva abuzurilor patroni
lor, muncitorii și muncitoarele de 
aici, comuniști. social-democrat si 
de alte orientări politice, au ales în 
ianuarie 1933 un comitet de grevă. 
Alcătuit din 80 dintre cei mai ho- 

tărîți și dîrji muncitori, comitetul 
a condus lupta celor 1 600 de gre
viști, care au reușit, după patru 
zile, să impună patronatului accep
tarea cerințelor lor. în deplină 
unitate au acționat în acea lună 
muncitorii textiliști de la fabricile 
„Saturn" din București. „Copou" 
și „Saperstein" din Iași, care au 
reușit, prin strînsa lor coeziune, 
să determine oprirea scăderii sa
lariilor.

La sfîrșitul lunii ianuarie și la 
începutul lunii februarie 1933 se 
intensifică acțiunile revoluționare 
ale petroliștilor din Valea Praho
vei. Prin modul în care au acțio
nat atunci, el au dat răspuns prin 
fapte îndemnului comunist, larg 
răspîndit prin gazeta intitulată su
gestiv „Frontul unic", de a încheia 
„frontul unic de jos al tuturor 
muncitorilor organizați și neorga- 
nizați, indiferent de culoarea poli
tică. prin alegerț'ă de comitete de 
front unic, alese de muncitori pe 
flecare atelier, fabrică, localttate, 
care să înglobeze toate fabricile, 
comitete in care să fie aleși mun
citorii cel mai cinstiți și hotăriți". 
La 30 ianuarie 1933, muncitorii de 
la ,.Astra Română" declanșează o 
puternică acțiune menită a deter
mina conducerea să respecte con
tractul colectiv. recunoașterea 
dreptului reprezentanților aleși 
de muncitori de a participa la 

rezolvarea tuturor problemelor 
ce privesc situația muncitorilor 
din întreprinderi. Cu greviștii 
s-au solidarizat muncitorii altor în
treprinderi. precum și șomerii din 
Ploiești, fapt ce a impus conducerii 
întreprinderii să accente revendi
cările muncitorilor. Folosind acest 
moment favorabil, au intrat în ac-

MAREA LECȚIE A VNITĂTII

țiune și muncitorii de la „Româno- 
Americană" in ziua de 1 februarie 
1933. Unitatea de acțiune a fost și 
in acest caz la înălțime, ca și spi
ritul de solidaritate, căci atunci 
cînd cei mai hotăriți dintre greviști 
au fost arestați și. in pofida opo
ziției muncitorilor, transoortați la 
Ploiești, spre centrul orașului s-a 
îndreptat o măre de oameni de cele 
mai diverse categorii și virste : 
muncitori, șomeri, familii ale celor 
aflați în grevă, țărani din satele 
învecinate, alți oameni ai muncii. 
A fost una din cele mai impresio
nante manifestări de simpatie și so
lidaritate față de cauza muncitorl- 

lor, ce a avut loc la Ploiești. în 
fața acestei impresionante solida
rități autoritățile au fost nevoite 
să elibereze pe cei arestați. A fost 
o victorie a hotărîrii de luptă, a 
unității și solidarității.

Lupte care „au dat istoriei de 
clasă din această țară file de un 
neasemuit eroism revoluționar".

cum scria „Scînteia" — au purtat 
ceferiștii de la Atelierele „Grivița" 
din București, cei din Iași. Pașcani, 
Cluj, Brașov, Galați, Oradea, din 
alte centre ale țării. La Cluj, mun
citorii ceferiști, în frunte cu co
muniștii, au ocupat la 13—14 fe
bruarie atelierele, devenind practic 
stăpinii lor. Cu lupta lor s-au so
lidarizat muncitorii celorlalte în
treprinderi clujene, care au orga
nizat o impunătoare demonstrație 
pe străzile centrale ale orașului. 
La Atelierele C.F.R. „Grivița" 
din București, In dimineața zilei 
de 15 februarie, ca un singur om, 
cei 8 000 de muncitori au răs- 

puns la chemarea comitetului de 
fabrică ocupînd atelierele.

Puternica stare de spirit revolu
ționară a muncitorimii din Capita
lă, din întreaga țară și-a aflat o e- 
locventă expresie în faptul că lu
crătorilor de la „Grivița" li s-au 
alăturat mii și mii de muncitori, 
care s-au îndreptat spre ateliere.

Aceleași lozinci, aceleași speranțe 
— de viață mai bună, de lărgire a 
drepturilor cetățenești, aceeași 
voință de a se da o ripostă viguroa
să monopolurilor străine, de a se 
opri ascensiunea fascismului — ca- 
re-i animau pe luptătorii „Griviței" 
ii însuflețeau și pe cei de la „Ma
laxa", „Vulcan". „Voina". „Le- 
maitre", „Balcani", „Mociornița", 
„Herdan", R.M.S., care afluiau către 
ateliere. După cum aceleași sim
țăminte îi aduseseră alături de gre
viști pe numeroși intelectuali, stu- 
denți, pe elevii de la Liceul „Aurel 
Vlaicu", de la Școala de meserii 
Polizu etc.

Eroismul de care a dat dovadă 
muncitorimea țării in acel timp și-a 
avut izvorul în unitatea și solidari
tatea rindurilor sale. De aceea, 
aceste lupte au rămas în istorie, în 
conștiința muncitorimii ca o mare 
lecție a unității, confirmînd cu pu
terea faptei că oricît de potrivnice 
ar fi împrejurările, oricit de severe 
împotrivirile, unitatea de clasă este 
măreață sursă de putere. în anii 
următori marii crize economice, la 
chemarea partidului, muncitorimea 
s-a ridicat și mai hotărită în apăra
rea democrației, a independenței 
patriei, împotriva fascismului și a 
războiului, purtînd mari bătălii po
litice, in care s-a ilustrat o dată mai 
mult forța remarcabilă a unității 
proletare.

Este un motiv de înaltă satisfac
ție să aflăm în documentele vremii 
nenumărate mărturii privind pre
zența marcantă în organizarea 
luptelor muncitorimii, a împotrivi
rii acesteia față de fascism și 
război, în eforturile pentru realiza
rea unității de luptă a muncitorimii, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel care este astăzi simbolul uni
tății noastre. Reprezentant al ti
neretului muncitoresc în Comite
tul Național Antifascist, a acționat 
susținut în vederea organizării 
mișcării antifasciste a tineretului, 
pentru antrenarea lui hotărîtă la 
lupta împotriva primejdiei fascis

te; arestat și judecat, a folosit pro
cesul ca o tribună de la înălțimea 
căreia s-au făcut auzite îndemnuri
le partidului comunist la acțiune 
fermă împotriva fascismului, la rea
lizarea frontului popular antifas
cist; eliberat-din închisoare, a avut 
merite deosebite în pregătirea și 
desfășurarea marii demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de la 
1 Mal 1939, cînd poporul român și-a 
afirmat răspicat voința sa fermă de 
a se împotrivi fascismului, revizio
nismului, războiului, de a apăra cu 
orice preț independența, unitatea, 
integritatea teritorială a țării. Toa
te acestea îl ilustrează ca un re
marcabil luptător antifascist și, de
opotrivă, ca pe un strălucit mili
tant Dentru întărirea capacității 
de acțiune a clasei muncitoare, 
prin unitatea și coeziunea rinduri
lor sale.

Lecția unității este marea lecție 
a istoriei noastre. Uniți — am 
străbătut prin vicisitudinile vremu
rilor. Uniți — am realizat toate 
marile infăptuiri ațe anilor socia
lismului. Uniți — vom face să se 
înalțe pe noi culmi de progres și 
civilizație patria noastră — Româ
nia socialistă.

Prof. Petre DACHE 
directorul Muzeului de istorie 
o municipiului București
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ln urma acceptării de către guvernul Israelului a recomanAmbasadorul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Acțiuni și luări de poziție 
‘împotriva cursei înarmărilor 

dărilor comisiei de anchetă asupra masacrelor de la Sabra 

și Shatila
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R. S. RAMANAYAKE 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporului 
român un mesaj de caldă prietenie 
și cele mai bune urări din partea 
președintelui Republicii Democratice 
Socialiste Sri Lanka, J. R. Jayewar- 
dene, a guvernului și poporului sri
lankez. Totodată. ambasadorul a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase felicitări și 
urări de viată lungă, de putere de 
muncă în fruntea statului român cu 
prilejul aniversării zilei sale de naș
tere.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate re
lațiile româno-srilankeze, evoluția 
pozitivă a acestora, cooperarea acti
vă care există între țările noastre. 
„Sper ca în timpul mandatului meu 
— se arată în cuvîntare — să întă
resc pe mai departe aceste raporturi 
de prietenie și, de asemenea, să ex
plorez noi căi de cooperare între Sri 
Lanka și România". De asemenea, 
cuvîntarea subliniază rolul însemnat 
pe care l-au avut în evoluția rapor
turilor româno-srilankeze schimburi
le de delegați la diferite niveluri. -

Referindu-se aooi la realizările de 
seamă ale României în toate dome
niile, precum și la politica externă 
promovată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntare se arată : 
„Noi, în Sri Lanka, admirăm contri

(Urmare din pag. I) 
prilejul omagierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a aniversă
rii zilei sale de naștere.

înminind volumul, publicistul Je- 
han Kuypers a subliniat satisfacția 
de a fi elaborat această lucrare în 
semn de înaltă prețuire față de 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de gîndirea sa nova
toare și activitatea neobosită desfă
șurată pentru binele și fericirea po
porului român, pentru respectul in
dependenței și suveranității tuturor 
națiunilor, pentru'cauza destinderii,

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a patra aniver

sări a Zilei naționale a Republicii 
Islamice Iran, ambasadorul acestei 
țări la București, Ahmad Ajallooeian,. 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Bîrlea, președintele Comite
tului de Stat ăl Planificării, Ib'fl 
Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămîntului, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, membri ai 
conducerii altor ministere și insti
tuții centrale, oameni de artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai cultelor, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
La București a fost semnat, vineri, 

Protocolul privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică între 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare din Republica Socialistă 
România și Uniunea Națională Agrar- 
Industrială din Republica Popu
lară Bulgaria pe anul 1983.

Protocolul a fost semnat de Marin 
Constantin, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
și Raciko Draganov, vicepreședinte 
al Uniunii Naționale Agrar-Indus- 
triale din R.P. Bulgaria, și preve
de lărgirea colaborării privind cerce
tarea științifică a unor importante 
teme de interes reciproc, schimburi 
de semințe, material săditor și ani
male de reproducție, precum și stu
dierea de către specialiștii din cele 
două țări a metodelor și tehnologii
lor avansate din domeniul producției 
vegetale, zootehnice, îmbunătățirilor 
funciare și industria alimentară.

A fost prezent Tiberiu Mureșan, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația bulgară a fost primită de 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și a vizitat uni
tăți agricole și de cercetare din ju
dețele Călărași, Giurgiu, Prahova și 
sectorul agricol Ilfov.

(Agerpres)

BUZĂU : Consfătuire inter
județeană de partid pe 
tema : „Formarea omului 
nou, constructor activ al 
socialismului și comunis

mului"
Ieri, la Buzău, a avut loc o con

sfătuire interjudețeană de partid pe 
tema „Concepția secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectată în documentele 
Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie și ale Conferinței Națio
nale a partidului din 16—18 decem
brie 1982, cu privire la formarea 
omului nou, multilateral dezvoltat, 
constructor activ al socialismului și 
comunismului", organizată de secția 
de propagandă a C.C. al P.C.R., îm
preună cu comitetul județean de 
partid. Au participat secretari ai 
comitetelor județene de partid, alți 
activiști din sistemul propagandei .și 
culturii, din județele Brașov, Brăila, 
Buzău. Călărași, Galați. Ialomița, 
Prahova, Vaslui, Vrancea și muni
cipiul București. Dezbaterile au fost 
urmate de vizite, cu caracter de 
schimb de experiență. în unități in
dustriale din municipiul Buzău. 
(Stelian Chiper, corespondentul 
„Scînteii"). 

buția dumneavoastră de seamă la 
cauza păcii mondiale și a înțelegerii 
internaționale".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul adresat 
și a rugat să se transmită, în nume
le său, al guvernului și poporului 
român, președintelui J. R. Jayewar- 
dene, cele mai bune urări, iar po
porului srilankez urări de progres 
și prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român sînt evidențiate 
eforturile poporului român pe calea 
dezvoltării economico-sociale, pre
cum și orientările de politică exter
nă ale României : „Țara noastră — 
se arată în cuvîntare — militează 
ferm pentru o politică de pace și 
colaborare, de destindere și indepen
dență națională, pentru generaliza
rea în raporturile dintre state a 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale renunțării la forță 
sau la amenințarea cu forța.

în acest cadru — se subliniază în 
cuvîntare — constatăm cu satisfac
ție că raporturile dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka, din
tre popoarele român și srilankez au 
cunoscut o evoluție pozitivă. Doresc, 
cu acest prilej, să reafirm hotărîrea 
noastră de a imprima un curs mai 

Publicistul olandez Jehan Kuypers
securității și dezarmării, pentru edi
ficarea unei lumi fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii, înțelegerii 
și colaborării între toate popoarele 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru volumul ce i-a 
fost oferit și a arătat că editarea lui 
este o expresie a bunelor relații de 
prietenie și colaborare ce se dezvoltă 
continuu între România și Olanda, 
între popoarele celor două țări. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că trebuie făcut totul pentru pace, 
pentru dezarmare, problema princi
pală, în momentul de față, peni.ru

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI NAȚIONAL 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

La București au avut loc, vineri, 
lucrările plenarei Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, care a 
analizat activitatea desfășurată în 
anul 1982.

în documentele stlpuse dezbaterii, 
precum și în cuvîntul partieipanților 
a fost evidențiat faptul că, prin ac
țiunile întreprinse, in Colaborare CU 
celelalte organizații de masă și ob
ștești, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii a contribuit activ la 
transpunerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru de în
florire și dezvoltare multilaterală a 
patriei, de asigurare a unui climat 
de pace, securitate și largă cola
borare între națiuni.

Plenara a adoptat planul de acti
vitate a Comitetului Național pehtru 
Apărarea Păcii pe anul 1983.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o te
legramă în’ care se spune, printre 
altele :

„Participanții la plenara Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii 
din Republica Socialistă România vă 
aduc omagiul lor de profundă recu
noștință și înaltă stimă pentru acti
vitatea neobosită pe care o desfâ- 
șurați în fruntea partidului și a ță
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• 19,25 „Soarele din adîncul pă-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 12 

februarie, ora 20 — 15 februarie, ora 20. 
In țară : Vremea se va răci îndeosebi 
în regiunile din nordul țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea precipi
tații locale, mai ales sub formă de 
ploaie în jumătatea de sud a țării și 
îndeosebi sub formă de lapovlță și nin
soare in celelalte zone. Vînt moderat, 
cu intensificări temporare, îndeosebi în

teatre 

dinamic și un conținut tot mai bogat 
colaborării româno-srilankeze".

în cuvîntare este exprimată, de 
asemenea, dorința de a întări conlu
crarea dintre România și Sri Lanka 
pe plan internațional, în eforturile 
de lichidare a politicii Imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de 
forță și dominație, pentru sporirea 
contribuției țărilor noastre — ală
turi de alte state mici și mijlocii, de 
țările în curs de dezvoltare și neali
niate — la soluționarea politică a 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea, în interesul cauzei păcii, 
independenței naționale, destinderii 
și înțelegerii între toate națiunile lu
mii. „în această direcție — se spune 
în cuvîntare — îmi exprim convin
gerea că țările noastre vor conlucra 
tot mai strîns între ele în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, al 
Grupului „celor 77“ și al mișcării 
țărilor nealiniate, pentru o politică 
nouă, de deplină egalitate și respect 
al independenței naționale, de des
tindere, colaborare și pace, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră".

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul R. S. Ramanayake.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Aoos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

europeni constituind-o împiedicarea 
amplasării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și distrugerea 
celor existente. Exprimînd satisfac
ția că în această acțiune popoarele 
român și olandez se găsesc pe po
ziții identice — fapt reliefat și de 
aoariția volumului amintit — tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a mani
festat încrederea că prin eforturile 
tuturor popoarelor europene se va 
ajunge la realizarea unei Europe 
fără arme nucleare, la o lume a în
țelegerii și colaborării internaționale, 

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

rii, pentru înflorirea și dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pentru trium
ful păcii și al colaborării rodnice și 
prietenești între toate popoarele lu
mii, pentru afirmarea fără prece
dent a patriei noastre pe arena in
ternațională.

Vă exprimăm adeziunea noastră 
totală la noile și strălucitele dum
neavoastră inițiative de pace — ex
presie a spiritului de înaltă răspun
dere pentru interesele vitale ale po
porului nostru, pentru viața, liber
tatea și securitatea tuturor națiuni
lor — care au dinamizat elanul ma
selor populare în lupta pentru 
dezarmare și destindere și au dobîn- 
dit, totodată, stima și prețuirea opi
niei publice de pretutindeni.

Noi, participanții la plenara Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, urmîndu-vă exemplul de neabă
tută dăruire și profund devotament, 
de autentic umanism și spirit revo
luționar, ne vom consacra toate for
țele pentru înfăptuirea cu consec
vență a politicii interne și externe a 
României socialiste, ne vom soori 
contribuția la promovarea și înfăp
tuirea- idealurilor de pace, indepen
dență și colaborare între popoare, la 
lupta pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte".

mîntulul" — reportaj de Sînziana 
Pop • 19.40 Teleenciclopedia • 20.10 
Mondovizion • 20,20 Film serial : 
,,Enola Gay“ — episodul 2 • 21,05 
Cu mască... fără mască. Spectacol 
de varietăți cu public

22.20 Telejurnal
22,30 Cîntece de voie bună
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Suceava

20,05 Oaspeți pe scenele de concert 
bucureștene

22,00 Călătorie prin țara mea. Pe magis
trala E 20 (III)

22.20 Telejurnal
22,30 Jaz în nocturnă
23,00 închiderea programului

nordul și estul tării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai coborîte în 
partea a doua a intervalului. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între mi
nus 1 și plus 9 grade. Ceață dimineața 
și seara. In București : Vremea se va 
răci. Cerul va fi temporar noros. favo
rabil precipitațiilor slabe, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt moderat. Tempe-' 
râturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 1 grad, iar cele maxime 
între 5 și 8 grade. Ceață slabă dimi
neața și seara. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul vieții și al mor- 
ții în deșertul de cenușă — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 15: Nu ne naș- 
tem toți la aceeași vîrstă — 19,30:
(sala Giulești, 18 04 85) : Ordinatorul 
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul . „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Zi-le d-alea de-ale noastre 
—. 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
Ali — 17.
• Circul București (1101 20) : 
Muppets... la circ •— 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Deșteptarea primăverii —-
19,30.

„NU" amplasării 
de rachete în Europa !

VIENA. — Organizația „Inițiati
va pentru pace", care activează în 
orașul austriac Graz, a dat publi
cității o declarație în care cere 
încetarea cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării și neamplasa- 
rea de noi rachete americane cu 
rază medie de acțiune în Europa 
occidentală. De'clarația condamnă, 
între altele, hotărîrea N.A.T.O. de 
a amplasa asemenea rachete nu
cleare în apropierea frontierelor 
Austriei neutre. „înfăptuirea planu
rilor N.A.T.O. — se subliniază în 
declarație — ar pune în pericol 
viețile tuturor popoarelor europe
ne. De aceea, principala cerere a 
amplei mișcări pentru pace în Eu
ropa trebuie să fie renunțarea la 
amplasarea de rachete „Pershing- 
2“ și „Cruise" pe continent".

„înarmările periclitează 
însăși supraviețuirea 

planetei noastre"
BRUXELLES. — La 8 martie, mii 

de femei, venite din diferite părți 
ale lumii, vor participa la o de
monstrație împotriva cursei înar
mărilor, care se va desfășura la 
Bruxelles cu ocazia Zilei Interna
ționale a Femeii, informează agen
ția Associated Press. Demonstrația 
va reprezenta momentul culminant 
al campaniei lansate cu un an in 
urmă de Liga internațională a fe
meilor pentru pace și libertate 
(L.I.F.P.L.) în 25 de țări. Liga, con
stituită încă din primul război mon
dial, are drept obiectiv dezarmarea 
universală și totală, precizează A.P. 
Reprezentante ale ligii au declarat 
că „în prezent, cursa înarmărilor 
comportă pericole pentru supravie

Un document al S.E.L.A. susține

Necesitatea restructurării relațiilor economice 
internaționale

CARACAS 11 (Agerpres). — In 
perspectiva reuniunii de la Cartage
na organizată pentru pregătirea ce
lei de-a șasea întilniri a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), experți 
ai Sistemului Economic Latino-Ame- 
rican (S.E.L.A.) au elaborat un pro
gram de măsuri vizînd restructura
rea actualelor relații economice in
ternaționale, informează agenția 
I.P.S.

Intitulat „America Latină în fața 
recesiunii internaționale",, programul 
prefigurează măsuri care ar permite 
statelor continentului să depășească 
actuala criză economică. El cere ță
rilor occidentale industrializate să 
elimine protecționismul din politica 
lor economică și să contribuie la 
dezvoltarea pe baze echitabile a co
merțului internațional.

Noi încercări de aplanare a divergențelor 
comerciale dintre țările capitaliste industrializate

A doua rundă de negocieri 
între S.U.A. și Piața comună

BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a desfășurat a doua run
dă de negocieri dintre Piața comună 
și Statele Unite vizînd atenuarea 
fricțiunilor în comerțul cu produse 
agricole. Disputele dintre C.E.E. și 
S.U.A. privind comerțul cu produse 
agricole s-au intensificat după pri
ma rurijdă de negocieri, desfășurată 
luna trecută la Washington, ambele 
părți acuz'indu-se de practici comer
ciale neloiale și de subvenționarea 
exporturilor.

Consultările C.E.E.-S.U.A. desfășu
rate la Bruxelles n-au eliminat te
merile vest-europenilOT privind noi 
vînzări de produse agricole de către 
americani la prețuri subvenționate, 
scrie agenția France Presse. Un pur
tător de cuvint al Comisiei C.E.E. a 
declarat, la sfirșitul reuniunii, că de
legația americană, condusă de Ri
chard Lyng, subsecretar la Ministe
rul Agriculturii, n-a dat nici o asi
gurare în sensul eliminării unor ase
menea vînzări.

In sprijinul independenței Namibiei
DAR ES SALAAM 11 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul in cadrul lucrărilor 
celei de-a 40-a sesiuni a Comitetu
lui eliberării al Organizației Uni
tății Africane, ale cărei lucrări se 
desfășoară in orașul tanzanian A- 
rusha, secretarul general al O.U.A., 
Edem Kodjo, a condamnat tergiver
sările în, legătură cu problema acor
dării independenței Namibiei, cerînd 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
să convoace o sesiune specială a A-

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

REUNIUNE CONSACRATA DE-
ZARMARII. In localitatea france
za Touari s-au. deschis lucrările 
Comitetului permanent pentru dez
armare al Federației- mondiale a 
oamenilor de știință. Comitetul va 
examina o serie de rapoarte refe
ritoare lâ consecințele posibile ale 
unui război în care s-ar folosi mij
loace de distrugere în masă, în pri
mul rind armele nucleare și chi
mice.

EFECTELE RECESIUNII IN 
ANGLIA. In raportul său anual 
asupra economiei britanice, dat pu
blicității la Paris.- Organizația pen
tru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.) apreciază că in 
următoarele 18 luni. în Marea Bri
tanie nu se va înregistra o redre
sare palpabilă a activității econo

țuirea planetei noastre mal mari 
ca oricînd în Istorie". Obiectivul 
prioritar al ligii îl constituie, de 
aceea, „dezarmarea nucleară, cu o 
zonă denuclearizată în Europa ca 
pas pozitiv în direcția unei ome
niri denuclearizate".

0 cerință arzătoare — 
desființarea arsenalelor 

nucleare
LONDRA. — Sinodul bisericii 

anglicane, din Marea Britanie a a- 
dcptat o rezoluție prin care con
damnă armele nucleare ca „moral 
inacceptabile" și, arătînd că „și o 
primă lovitură nucleară de mici 
proporții nu va putea fi niciodată 
justificată din punct de vedere mo
ral, datorită riscului mare pe care-1 
comportă aceasta, puțind duce la un 
război nuclear atotcuprinzător", de
clară: „Toate țările (inclusiv merâ- 
brii N.A.TiO.) au obligația morală 
să se angajeze public că nu vor 
folosi primele arma nucleară în 
nici un fel".

Un nou oraș vest-qerman 
declarat zonă 
denuclearizată

BONN. — Consiliul municipal al 
orașului vest-german Oberhausen a 
hoțărit să proclame această locali
tate din regiunea Ruhrului, drept 
zonă denuclearizată. Potrivit rela
tărilor presei vest-germane, poli
ticienii comunali din Oberhausen 
s-au pronunțat împotriva oricăror 
măsuri aflate in slujba „producerii, 
răspîndirii, staționării'și depozitării 
de arme de distrugere in masă 
atomice, biologice și chimice la 
Oberhausen".

Documentul relevă că schimburile 
economice internaționale sînt afec
tate în prezent și de dezechilibrul 
existent între prețul produselor de 
bază — exportate, în majoritate, de 
țările în curs de dezvoltare — și cel 
al importurilor achiziționate de aces
te state. Se menționează, astfel, că, 
în urma diminuării veniturilor obți
nute din exporturi, țările în curs de 
dezvoltare s-au văzut nevoite să re
curgă la împrumuturi pentru echili
brarea balanței de plăți. în acest fel. 
America Latină a fost prinsă în cer
cul vicios al datoriilor noi, destinațe 
plății dobînzllor la împrumuturile 
mai vechi. Datoria externă a Ame- 
ricii Latine a ajuns astfel la 300 de 
miliarde de dolari, precizează docu
mentul S.E.L.A.

Reuniune cvadripartită 
la Tokio

TOKIO 11 (Agerpres), — La To
kio s-au desfășurat, vineri, lucrările 
celei de-a treia conferințe cvadripar- 
tite, la care au participat miniștrii 
comerțului din Japonia, Piața co
mună, S.U.A. și Canada. în timpul 
conferinței, care n-a avut o ordine 
de zi prestabilită, participanții au 
reafirmat voința lor de a lupta îm
potriva protecționismului și de a ac
ționa pentru depășirea recesiunii. în 
declarația dată publicității la înche
ierea conferinței se relevă necesita
tea dezvoltării investițiilor recipro
ce, a schimbului de tehnologie, a 
cooperării pe planul cercetărilor și 
dezvoltării și a promovării liberului 
schimb.

Acest acord de principiu intervine 
însă pe fondul persistenței fricțiuni
lor comerciale, participanții la con
ferință fiind, în același timp, anga
jați în negocieri bilaterale cu repre
zentanții niponi, ale căror rezultate 
sînt încă departe de cele scontate.

dunării Generale în problema na- 
mibiană, transmite agenția U.P.I.

La rindul său, secretarul general al 
Partidului Revoluționar din Tan
zania, Rachid Mafuma Kawawa, a 
arătat că, în pofida înregistrării 
unor progrese pe continentul african. 
Africa mai are de luptat pentru 
eliberarea sa totală. Numai uniți vom 
putea atinge acest deziderat — a 
precizat el.

mice. Experții O.E.C.D. menționea
ză că în această perioadă, rata de 
creștete anuală a economiei bri
tanice va fi de 1,75 la sută. Tot
odată, documentul relevă că rata 
șomajului va crește de la 13 la sută 
in 1982 la 14.5 la sută din populația 
activă in primul semestru ăl anu
lui 1984.

SONDAJ DE OPINIE, Potrivit 
unui sondaj de opinie realizat zi
lele acestea în Franța, majoritatea 
celor chestionați s-au pronunțat 
pentru reinstituirea pedepsei cu 
moartea, ceea ce ar permite pe
depsirea exemplară a criminalului 
de război nazist Klaus Barbie, su
pranumit călăul Lyonului. Se știe 
îă, recent. Barbie a fost extrădat 
de către guvernul bolivian și ur
mează să fie judecat în Franța, Po-

Ministrul israelian al apărării și-a prezentat demisia
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Un 

comunicat oficial israelian infor
mează că guvernul Israelului a ac
ceptat recomandările „Comisiei Ka- 
hane" însărcinate cu elucidarea îm
prejurărilor în care au fost comise, 
în septembrie 1982, masacrele din 
taberele palestiniene Sabra și Sha
tila, din vestul Beirutului. Se știe că 
în cele două tabere de refugiați din 
vestul Beirutului au căzut victime 
masacrelor sute de civili palesti
nieni, bărbați și femei, copii, tineri

Economia sovietică în anul 1982
MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 

cadrul unei ședințe. Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a examinat re
zultatele îndeplinirii planului de stat 
pe anul 1982, constatind că, în com
parație cu anul 1981, venitul național 
a crescut cu 2,6 la sută, iar volumul 
producției industriale cu 2,8 la sută. 
Productivitatea muncii în întreaga 
economie națională a marcat o creș
tere de 2,7 la sută.

Producția globală în agricultură a 
crescut cu 4 la sută. în anul 1982 a 
sporit producția de cereale, de floa- 
rea-soarelui, de sfeclă de zahăr, de 
zarzavaturi și fructe, de lapte și ouă. 
In colhozuri și sovhozuri a crescut 
numărul vitelor cornute mari și al 
porcinelor.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., în cadrul aceleiași ședințe

înrăutățirea situației sociale in țările capitaliste
relevată intr-un raport al Secretariatului O.N.U.

VIENA 11 (Agerpres), — Raportul 
Secretariatului O.N.U. prezentat la 
cea de-a 28-a sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltare socială care 
se desfășoară la Viena și dezbaterile 
care au avut loc pe marginea lui 
atestă deteriorarea serioasă a situa
ției sociale în țările capitaliste, ca 
și în țări din lumea a treia. Se 
reduc cheltuielile și programele des
tinate învățămîntului, ocrotirii sănă
tății, asigurărilor sociale, se înrău
tățește situația tineretului și a altor 
categorii ale populației.

în intervențiile lor, reprezentanții

CAPRICIILE VREMII
Un val de frig s-a abătut joi asu

pra unor regiuni ale Spaniei. Ast
fel, la Albacete, la circa 250 kilo
metri sud-est de Madrid, și la Val
ladolid, la 160 kilometri nord-pest 
de capitala spaniolă, termometrele 
au indicat minus 9 grade Celsius, 
iar la Cuenca, la 150 kilometri sud- 
est de Madrid, mercurul termome
trelor a coborit pină la minus 12 
grade Celsius, tn nordul țării s-au 
înregistrat ninsori, in special in zo
nele in care sint situate orașele 
Vitoria, Santander și Barcelona. 
Poleiul a făcut aproape imposibilă 
circulația rutieră in unele regiuni.

O vreme neobișnuit de rece s-a 
instalat și in Portugalia, tn noaptea 
de joi spre vineri, in zonele cen
trale ale țării a nins pentru prima 
oară in ultimii 80 de ani. tn nordul 
Portugaliei, mercurul termometre
lor a coborit la minus 1 grade. La 
Lisabona s-a înregistrat vineri di

SALVADOR

Operațiuni ofensive 
ale forțelor insurgente

SAN SALVADOR 11 (Agerpres). — 
Frontul Farabundo Marti pentru E- 
liberare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.) a adresat, prin interme
diul postului de radio „Venceremos", 
sectoarelor celor mai largi ale opi
niei publice din Salvador chemarea 
de a forma un guvern cu amplă 
participare care să garanteze pro
fundele schimbări sociale și econo
mice necesare a avea loc în tară, 
informează agenția cubaneză Prensa 
Latina.

Paralel cu acest apel, în aproape 
toate departamentele țării au con
tinuat acțiunile F.M.L.N., în condi
țiile în care armata a recurs la a-* * 
viație și la bombe cu napalm și cu 
fosfor. Se informează că, după o luptă 
care a durat mai bine de 11 ore, e- 
fective ale F.M.L.N. au anihilat un 
post al armatei la San Vicente. Tot
odată, o curajoasă acțiune a avut loc 
asupra cazărmii Cerron Grande, pri
lej cu care mai multi soldați au 
fost scoși din luptă.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Cartea lui Ioviță —' 15; Come
die de modă veche — 30, (sala Ate
lier) : între patru ochi (A) — 19: (la 
sala mare a Palatului) : Gaițele — 19; 
(la sala mică a Palatului) : Gimnas
tică sentimentală — 19; (sala Batiștei): 
între patru ochi (B) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Lec
ția de dragoste — 19.
• Teatrul „-Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46): 
Cu ușile închise — 15: Luna dezmoș
teniților — 19: (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Poezia muzicii tinere — 
15; 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
• Teatrul Fdarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 16; 19,30.

trivit sondajului, 56 la sută dintre . 
persoanele chestionate s-au pro- . 
nunțat pentru condamnarea la 
moarte a lui Barbie. >

RAVAGIILE SUBNUTRIȚIEI IN I
R.S.A. Ziarul sud-african „Star" |
relevă că. în fiecare an. 30 000 de 
copii negri mor de foame în R.S.A. i 
Statisticile. precizează „Star", nu 
sînt complete, numărul copiilor de 
culoare Ce mor anual în R.S.A. din 
pricina . subnutriției, fiind, în reali
tate, mult mai mare. •

AMPLE ACȚIUNI ANTITERO- I
RIȘTE au fost organizate de poliția |
italiană în trei provincii din sudul 
țării. Au fost arestați 53 de mem
bri ai organizației teroriste Mafia, 
fiind confiscate numeroase arme de • 
foc și mari cantități de muniție.

UN URIAȘ INCENDIU de pădu
re continuă să facă ravagii pe o 
rază de 300 kilometri in sud-estul . 
Australiei, au anunțat autoritățile 
australiene, precizind că 600 de ■ 
pompieri și militari se străduiesc 
să stingă focul izbucnit cu 11 zile 
în urmă, interval în care a distrus I 
120 000 hectare de pădure. 

și bătrîni. Decizia, anunțată după o 
serie de patru reuniuni extraordi
nare ale cabinetului, a fost adoptată 
cu 16 voturi pentru și unul contra. 
Acest unic vot negativ — informează 
agențiile internaționale de presă re
ferindu-se la o relatare a postului 
de radio israelian — a aparținut lui 
Ariel Sharon, ministrul aoărării, 
care — așa cum cerea raportul „Co
misiei Kahane" — și-a prezentat 
apoi demisia din funcție.

s-a subliniat că anumite ministere șl 
departamente, ca urmare a unor se
rioase neajunsuri în activitatea de 
conducere a întreprinderilor, nu au 
asigurat îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Au fost necorespunzătoare rit
murile de creștere a productivității 
muncii, îndeosebi în construcții și 
transportul feroviar. Nu au fost în
deplinite angajamentele de livrare a 
produselor de către întreprinderi, a’ t 
metalurgiei feroase, industriei Ușv<r» 
re, industriei petrochimice, de celu
loză și hîrtie, industriei de carne și 
lapte, industriei alimentare și altele. 
De asemenea, s-a constatat că în eco
nomia națională cheltuielile de pro
ducție sînt încă mari, iar la nume
roase tipuri de produse calitatea 
continuă să fie la un nivel scăzuț.

Ciprului, Liberiei, Marocului și ai 
altor state in curs de dezvoltare au 
subliniat că principala cauză a difi
cultăților social-economice ale aces
tor țări o constituie profundele fe
nomene de criză din economia capi
talistă, politica . corporațiilor trans
naționale de exploatare a resurselor 
țărilor de curind eliberate.

Reprezentantul Ciurului a atras 
atenția comisiei asupra faptului că 
în unele țări în curs de dezvoltare 
venitul pe locuitor este de peste 
două ori mai mic decît cheltuielile 
militare pe fiecare locuitor al pla
netei.

mineață zero grade — fapt neobiș
nuit pentru capitala portugheză. 
Locuitorii suportă greu acest frig, 
cu care nu sini deloc obișnuiți. In 
același timp,. țara suferă urmările 
unei secete indelungate. Guvernul 
a aprobat, intre altele, măsuri vl- 
zind reducerea drastică a consumu
lui de electricitate. Nivelul apei din 
lacurile de acumulare se află cu 
mult sub nivelul normal.

Guvernul etiopian a început am
ple acțiuni de ajutorare a popu
lației afectate de seceta puternică 
înregistrată in provincia Wollo și 
regiunea orașului Gondar din nor
dul țării. Pentru a ușura aprovizio
narea cu alimente au fost construite 
piste temporare pentru avioanele 
utilitare. Totodată, numeroase echi
pe medicale s-au deplasat in zonă 
pentru a acordă asistență sanitară 
locuitorilor.

Din agenda 
diplomatică

• In cursul zilei de vineri, pro
blemele legate de situația din 
Orientul Mijlociu au constituit 
obiectul convorbirilor dintre pre
ședintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, și ministrul olandez de 
externe, Hans Van Der Broek, 
aflat in vizită la BEIRUT,
• Șeful statului ciadian, Hissene 
Habre, sosit la LOME, capitala 
statului Togo, a avut o întîl- 
nire cu șeful statului, generalul 
Eyadema, precum și cu președin
tele Coastei de Fildeș, Felix 
Houphouet-Boigny, aflat, de 
asemenea, în vizită la Lome. • 
La BELGRAD a sosit, într-o vizi
tă oficială, ministrul algerian al 
afacerilor externe, Ahmed Taleb 
El Ibrohimi, care a purtat convor
biri cu Lazar Moisov, secretarul 
federal iugoslav pentru afacerile 
externe, asupra problemelor pri
vind mișcarea de nealiniere și 
pregătirile in perspectiva celei 
de-a 7-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la 
Delhi. • La PHENIAN au avut 
loc convorbiri între viceoreședin- 
tele R.P.D. Coreene, Pak Sen 
Cer, și vicepreședintele Indone
ziei, Adam Malik, fiind discutate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale și o serie de probleme 
internaționale de interes comun.
• Situația din Africa australă și 
problema Namibiei au cons’ituit 
tema convorbirilor dintre minis
trul britanic al afacerilor exter
ne, Francis Pym, și omologul său 
din Angola, Paulo Jorge, aflat

»intr-o vizită oficială la LONDRA.
• La LUANDA, președintele R.P. 
Angola, Jose Eduardo dos San
tos, a conferit cu Chedli Klibi, 
secretarul general al Liaii Arabe, 
□ suDra situației din Africa și lu
mea arabă. • In fine, noua în
trevedere între ministrul japonez 
de externe, Shintaro Abe, și se
cretarul de stat al S.U.A . G-’orae 
Shultz, a avut loc la TOKIO, în 
cursul escalei pe care dioloma- 
tul american a făcut-o în capi
tala niponă la reîntoarcerea sa 
dintr-un turneu prin mai multe 
țări din Asia. (Aaerpres).
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