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BĂTĂLIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE
- bătălia pentru dezvoltarea bazei energetice, pentru 

asigurarea independenței energetice a țării
Măsurile adoptate în domeniul minier trebuie să asigure realiza

rea încă în acest an a cel puțin 160-170 mii tone de cărbune zilnic, 
media pe an, iar spre sfîrșitul anului să ajungem la circa 200 de mii 
tone pe zi, pentru a crea condițiile realizării încă în acest cincinal 
a independenței energetice., NICOLAE CEAUȘESCU
MINERII RĂSPUND PRIN FAPTE MĂSURILOR 
ADOPTATE DE CONDUCEREA PARTIDULUI

O convorbire cu tovarășul
Ion LĂZĂRESCU 

ministrul minelor

PRIVIND ACTIVITATEA 
Șl REZULTATELE 

MINERILOR 
DIN SAPTĂMÎNA 
7-13 FEBRUARIE

— în deschiderea acestui nou 
ciclu de articole, prin care ziarul 
nostru iși propune să urmărească 
cum se acționează în industria mi
nieră pentru sporirea rapidă a prd- 
ductiei de cărbune, vă rugăm, to
varășe ministru, să vă referiți la 
principalele acțiuni și rezultate din 
săptămina trecută.

— Săptămina 7—13 februarie se 
caracterizează printr-un amplu și 
susținut, efort organizatoric în toate 
unitățile miniere, deci nu numai în 
cele de extracție a cărbunelui, pen
tru îndeplinirea sarcinilor și indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. Men
ționez în acest sens faptul că, 
incepînd de la 7 februarie, 11 uni
tăți din Combinatul minier Valea 
Jiului, nouă unități din Centrala 
minereurilor Baia Mare și două 
unități din Centrala minereurilor 
Deva au trecut de la programul de 
lucru de 6 ore pe schimb la cel de 
8 ore pe schimb. Acțiunea însă 
continuă și toate unitățile miniere 
și-au stabilit date exacte pentru 
trecerea de la programul de lucru 
de’ 46 ore la 44 ore pe săptămîhă, 
precum și pentru trecerea la pro
gramul de lucru cu activitate con
tinuă. Aici fac o precizare : pentru 
generalizarea noului program de 
lucru, forța de muncă din industria 
extractivă trebuie completată cu un 
important număr de oameni ai 
muncii. Din analizele făcute pină 
acum rezultă că 1885 muncitori pot 
fi trecuți de la ajutori de mineri la 
mineri, prin reducerea vechimii cu 
50 la sută, așa cum s-a stabilit la 
consfătuirea de lucru. De aseme
nea, prin reducerea vechimii pot fi
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Graficul înfățișează cit au realizat pină acum și ce producție medie zilnică de cărbune trebuie să realizeze 
minerii in anul 1983

promovați 2 264 muncitori de la ca
tegoria de vagonetari de mină la 
ajutori de mineri. Este necesar însă 
ca forța de muncă din industria ex
tractivă să fie completată și cu 
muncitori din alte sectoare de acti
vitate ale economiei naționale. Aș 
mai preciza că tot săptămina 
trecută au fost puse în funcțiune 
două noi abataje la întreprinderea 
minieră Jilț. Ca urmare a măsuri
lor luate, așa cum rezultă și din 
graficul alăturat, producția medie 
zilnică a crescut cu 4 000 tone față 
de luna ianuarie a.c. și cu 24 000 
tone față de perioada corespunză
toare a anului trecut.

— Totuși, Combinatul minier Ro- 
vinari nu a realizat integral planul 
de extracție. Cum se explică aceas
tă răminere în urmă ?

— Există citeva cauze care au
(Continuare în pag. a II-a)

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE EXTRASĂ 
ÎN SĂPTĂMINA 7—13 FEBRUARIE

AU DEPĂȘIT PLANUL
Combinatul minier Motru +8 800
Combinatul minier Valea Jiului +2 600
Combinatul minier Ploiești +2 200
întreprinderea minieră Horezu + 1 800
întreprinderea minieră Comănești 4 300
întreprinderea minieră Voivozi + 200

tone 
tone 
tone 
tone 
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tone

NU ȘI-AU REALIZAT INTEGRAL PLANUL 
Combinatul minier Rovinari, întreprinderea minieră 

Sălaj, întreprinderea minieră Mehedinți

NAREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
INȚILOR CONSILIILOR POPULARE

O unică răspundere 
comunistă, cetățenească

într-un fel, documentarea noastră 
se încheiase. Văzusem aproape tot 
ceea ce era mai interesant. No
tasem cifre, realizări, proiecte. Con
semnasem părerile unor gospodari, 
ale unor factori de răspundere 
în viața obștii... Numai că Emil 
Cojocărescu, secretar al comitetu
lui comunal de partid și primar, 
deschise o groasă agendă ’83, se 
opri asupra unei pagini, o cercetă 
cu atenție, însemnă ceva. Aruncăm 
o vorbă: „Trebuie să fie interesant 
carnețelul de însemnări al unui pri
mar". „N-aș crede, ne replică inter
locutorul nostru. Ce ati putea găsi 
interesant, de pildă, în lista asta 
lungă de materiale. Pentru mine în
seamnă alergătură, frămintări, tele
foane". Și totuși, lista avea o anume 
semnificație. Existența ei era legată 
de existenta unei dezvoltate și rami
ficate industrii mici, alcătuită din 
unități productive de pe lingă consi
liul comunal și cooperație: secții de 
covoare, broderie, cusături artiza
nale, tăbăcărie, filatură, boiangerie, 
secții de prelucrare a lemnului, de 
confecții metalice, de injectat mase 
plastice, o carieră, o balastieră și, 
desigur, nu putem omite echipa de 
meseriași constructori, într-atit de 
solicitată în comună și in afara ei, 
incit nu poate face față cerințelor.

Primele pagini sint scrise ordonat, 
cu sublinieri. Sint enunțate sintetic 
obiectivele dezvoltării economico-so- 
ciale pe anul 1983 ale comunei, deri
vate din densitatea ideilor cuprinse 
în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentat la Conferința 
Națională și cuvintarea la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al A- 
griculturii: creșterea în continuare a 
efectivelor de bovine și ovine, lărgi
rea bazei furajere prin punerea în 
valoare de noi suprafețe de pășuni

și păduri, folosirea integrală a fon
dului funciar prin cultivarea fiecărui 
metru pătrat de pămînt, valorifica
rea tuturor resurselor locale prin dez
voltarea micii industrii și a gospo- 
dăriilor-anexă. „Este, ca să spun așa, 
strategia comitetului comunal de 
partid în vederea dezvoltării localită
ții in profil teritorial, iar primele în
semnări din agendă le-am gîndit de

însemnări din activitatea 
secretarului comitetului 
de partid, președintele 

consiliului popular 
al comunei Valea Doftanei, 

județul Prahova

pe poziția mea de secretar de partid, 
în funcție de aceste obiective; așa 
cum se poate observa și din cele
lalte notații din agenda mea, îmi or
ganizez întreaga activitate curentă, 
străduindu-mă să realizez o strînsă 
legătură între munca politico-organi- 
zatorică de partid și cea pe linie de 
stat", ne explică tovarășul Cojocă
rescu. Este necesar să precizăm că 
aceste obiective sint deja grefate pe 
fundalul unor remarcabile înfăptuiri 
economice. Anul trecut, producția in
dustrială a comunei, unde funcțio
nează și un puternic sector forestier, 
s-a ridicat la 80 milioane lei, din 
care 25 de milioane au revenit in
dustriei mici. Agricultura, în care 
predomină zootehnia, a dat o pro
ducție în valoare de aproximativ 22 
milioane lei. Membrii asociației de 
creștere a animalelor din această

zonă necooperativizatâ, cea mai mare 
din județ, dețin 14 000 de oi. 4 000 de 
bovine și 3 000 de porci.

O asemenea dezvoltare economică 
a avut un dublu efect: pe de o parte 
au fost asigurate surse sigure și 
stabile de venituri pentru locuitorii 
comunei, pe de altă parte însăși co
muna — ca intreg — iși procură 
mijloacele necesare construirii unor 
obiective social-culturale, efectuării 
de lucrări edilitar-gospodărești și, 
ceea ce este foarte important, creării 
de unități economice sau extinderii 
celor existente.

Forța principală care a condus și. 
conduce întregul proces al transfor
mării și înfloririi comunei o consti
tuie o puternică organizație de partid. 
Iată de ce, în agenda secretarului co
mitetului comunal de partid sint în
scrise numeroase acțiuni, intenții de 
intervenție,, semnalări pentru uzul 
propriu, ca, de pildă, consultări cu 
membrii comitetului comunal de 
partid pentru pregătirea primei ple
nare din acest an consacrate elaboră
rii și adoptării unor programe pri
vind continua dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial, în baza 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, participarea la adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din satul Teșila și din exploatarea 
forestieră, instruirea activului de 
partid din care fac parte 48 de to
varăși, participarea la învătămîntul 
politico-ideologic din organizația de 
bază a cadrelor didactice, reactualiza
rea propagandei vizuale. „Poate vreți 
să aflați de ce, de pildă, mi-am ales 
organizația de bază din satul Teșila?

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

Construcții noi pe bulevardul Nicolae 
Titulescu din Capitală

(Continuare în pag. a V-a)

BOTOȘANI: Economii 
de energie electrică

De la începutul anului pină în 
prezent, în industria județului Boto
șani s-au economisit peste 500 000 
kWh energie electrică, ceea ce echi
valează cu necesarul de consum al 
întreprinderii locale de confecții pe 
durata unui trimestru. Obținerea a- 
cestei economii este rodul activității 
neîntrerupte ce o desfășoară comisii
le energetice din unitățile indus
triale. (Silvestri Ailenei. corespon
dentul „Scînteii"). i

Vocația de pace, trăsătura fundamentală 
a poporului român, strălucit exprimată 

de gîndirea teoretică și acțiunea practică 
a tovarășului Nicolae Ceausescu? J

Obiectivul fundamental al partidu
lui nostru este dezvoltarea continuă 
a țării pe coordonatele civilizației 
socialiste, materiale și spirituale. 
Dar aceasta nu într-o viziune limi
tată la destinele României, ci in per
spectiva existenței românești in cu
prinsul marii comunități a națiuni
lor de pe întregul glob pămîntesc. 
în acest cadru, România socialistă 
desfășoară o politică externă activă, 
adine umanistă, care identifică în 
om, în omul de pretutindeni, cu nă
zuințele Sale esențiale, principalul 
făuritor și beneficiar al acelui țel 
suprem care este împărtășit pe toate 
meridianele Pâmîntului și care este 
pacea.

Astăzi, cînd marea problemă a 
umanității este salvgardarea păcii și 
înlăturarea spectrului unui război 
atotdi'strugător, putem, intr-adevăr, 
aprecia cu temeiul argumentelor ce
lor mai evidente că politica externă 
a României socialiste este, în ultimă 
instanță, un continuu efort de apă
rare a păcii, de consolidare a conlu
crării internaționale. în mod deose
bit, în ultimii 17 ani, de cind în 
fruntea partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realizarea păcii a devenit obiectiv 
programatic de prim ordin în planul 
orientării . externe românești, lui 
subsumîndu-i-se ampla suită de 
acțiuni, propuneri, contribuții ce 
caracterizează și particularizează di
namica prezență a țării noastre pe 
scena politică mondială. Revine to
varășului Nicolae Ceaușescu princi
palul merit în reliefarea uneia din 
trăsăturile definitorii ale concepției 
politicii generale a Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialiste 
România și anume continuarea, îm
bogățirea și valorificarea, în condi
țiile nou create de orînduirea socia
listă, a acelor năzuințe și idealuri 
ce au însuflețit întotdeauna poporul 
român de-a lungul îrămîntatei sale 
istorii.

Intr-adevăr, din zorii existenței 
sale și pină astăzi, nimic nu a fost 
mai scump poporului nostru ca li
bertatea. nimic n-a fost mai trainic 
ca voința sa nestrămutată de a fi 
stăpîn pe pămîntul și destinul său, 
nimic nu i-a marcat mai puternic 
gîndul despre rostul său în lume ca 
dorința de a trăi în pace și bună în
țelegere cu vecinii săi si cu celelalte 
popoare. Astăzi, în România socia
listă contemporană și-au găsit ca
drul propice de afirmare plenară 
toate aceste idealuri pe care le-â 
nutrit ponorul ne vremea lui Bure- 
bista si Decebal, a lui Mîrcea, Ște
fan, Mihai și Iancu, a lui Doja și 
Horia, a lui Tudor și a lui Bălcescu,

a lui CuZa, a înfăptuitorilor statului 
unitar român de la 1918. Și oricine 
parcurge istoria românilor cu ochii 
deschiși și gîndul sincer va recu
noaște cit de permanent vii au fost 
năzuințele lor sacre, cit de străine 
le-au fost dorința de cucerire, forța 
și violența în raporturile cu alte po
poare. Deși ei s-au aflat întotdeauna 
la răspîntia cea mai bintuită de nă
vălitori, deși situarea geografică 
le-a atras țara în perimetrul intere
selor strategice ale altora, deși bo
găția pămîntului lor a stimulat pofta 
multora. Oricine va parcurge istoria 
românilor cu ochii deschiși și gîndul 
sincer va recunoaște profundul lor 
spirit de prietenie și înțelegere față 
de cei care, în cursul vremurilor, au

Ștefan VOITEC
membru al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 

prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.D.U.S.

Din volumul omagial „ROMA
NIA CEAUȘESCU PACE“, apărut 
in Editura politică.

ales să trăiască pe aceste meleaguri, 
disponibilitatea lor deplină față de 
realitatea conviețuirii istorice cu 
aceștia. De bună seamă, atunci cînd 
nu măi aveau altă cale, strămoșii 
noștri au luat armele în miini pen
tru a-și apăra glia. ’Dar pacea re
prezenta pentru ei obiectivul su
prem, ei preferind întotdeauna ne
gocierile pentru a obține aplanarea 
conflictelor. Exemplele sint nenumă
rate'. Ele jalonează întreaga istorie 
a românilor, indiferent dacă e vorba 
de Moldova, de Țara Românească 
sau de Transilvania. Cînd s-au unit, 
prin voința poporului în 1859, în po
fida unor împotriviri puternice din 
afară. Moldova și Țara Românească 
s-au constituit într-un stat român 
modern, ce s-a afirmat cu demni
tate ca un factor de colaborare, sta
bilitate și pace ; cucerirea indepen
denței în 1877 a deschis b nouă 
epocă istorică, poporul român afir- 
mînd în fața întregii omeniri voința 
sa nestrămutată de a trăi liber, de 
a fi stăpîn pe propria sa soartă, de 
a conlucra, în respectul reciproc al 
independenței și suveranității, cu 
celelalte popoare. Și, așa cum spu
nea președintele Nicolae Ceaușescu, 
fără cucerirea independenței în 1877 
nu ar fi fost posibilă nici realizarea 
statului unitar in 1918, așa cum nu 
ar fi fost posibilă nici evoluția spre 
victoria definitivă a socialismului în 
România.

Lupta pentru independență și li
bertate s-a împletit permanent în is
toria neamului nostru cu lupta pen

tru buna înțelegere cu vecinii, cu 
celelalte popoare, cu aspirația la 
pace.

In lupta pentru impunerea. unei 
păci ferme, ireversibile, este angajat 
astăzi poporul român, căruia actul 
istoric de la 23 August 1944 i-a adus, 
pentru prima dată cu adevărat ple
nar, independenta și suveranitatea 
națională, la baza acestora Partidul 
Comunist Român punînd eliberarea 
de orice, exploatare și asuprire, cu
cerirea puterii politice de către clasa 
muncitoare, edificarea noii orînduiri 
socialiste. Programului amplu de 
dezvoltare multilaterală a țării pe 
coordonatele noii orințluiri îi cores
punde orientarea internațională a 
României consacrată securității, coo
perării și păcii. în întreaga lume. 
România socialistă. este astăzi cunos
cută și prețuită pentru contribuțiile 
sale constante la eforturile de regle
mentare, în beneficiul popoarelor, a 
marilor probleme ce marchează atît 
de profund evoluția mondială.

Este, astfel, deplin explicabil de 
ce in conștiința popoarelor România 
contemporană este considerată un 
factor activ, profund și constructiv 
angajat în investigarea celor mai po
trivite și realiste soluții pentru com
plexa problematică a etapei istorice 
pe care o traversează actualmente 
umanitatea. Este, în același timp, pe 
deplin legitimă aprecierea că în- 
treaga orientare internațională a tă
rii este in strînsă legătură cu stră
lucita personalitate a secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, ea 
purtind viguros reliefată pecetea 
gîndirii și acțiunii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De la Congresul 
al IX-lea și pină astăzi, în toate cu- 
vîntările secretarului general al 
partidului, în principalele docu
mente elaborate pe linie de partid 
și de stat, ca și în marile inițiative 
întreprinse de țara noastră pe plan 
internațional, inspirate de președin
tele Republicii, transpare limpede 
atașamentul de neclintit față de 
idealurile de pace, cooperare și pro
gres ale întregii omeniri. Din vasta 
operă teoretică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se desprinde luminos 
apelul fierbinte în favoarea păcii, 
apel cu atît mai convingător cu cit 
el este însoțit de analiza condițiilor 
esențiale de natură să ducă la îm
plinirea acestui obiectiv vital al în
tregii umanități. Printr-un riguros 
proces de investigare științifică a 
trăsăturilor și tendințelor principale 
ale complexei evoluții contemporane, 
președintele României a pus puter
nic în lumină noua calitate ce tre
buie să distingă pacea în zilele noas
tre, calitate ce se identifică cu unul 
din marile adevăruri impuse lumii
(Continuare in pag. a Vl-a)

Memoria uzinei, 
memoria anilor de luptă

De dincolo de ferestre
le încăperii în care evo
căm neuitatele momente 
ale eroicelor lupte munci
torești din 1929—1933 răz
bate glasul uzinei, ru
moarea strungurilor. Din 
hala standului de probe 
se aude torsul continuu 
al motoarelor de 120 de 
cai putere. Un lot întreg 
de astfel de motoare 
purtind „marca" tehnici
tății înalte așteaptă jos 
in curte, gata ambalate, 
să plece spre beneficiari. 
Uzina modernă de azi — 
o simți — e puternică, e 
vie prin oamenii ei, prin 
munca, prin gîndul lor 
creator. Deschis, pe masă, 
in fata noastră — un al
bum cu imaginile de 
atunci ale uzinei. 11 răs
foim filă cu filă. Hale 
vechi, întunecoase, inte
rioare cu utilaje acționa
te prin curele de trans
misie...

— Dacă s-ar mări fo
tografia poate că i-ați 
recunoaște și pe unii din
tre noi în muncitorii care 
le mînuiesc — spune 
zîmbind unul dintre cei 
trei „lemaîtriști" care 
și-au dat întîinîre, în a- 
ceastă zi de februarie

1983, la uzina „Timpuri 
Noi".

Nu, nu i-am recunoaș
te pe tovarășii Vasile 
Niță, Anton Moisescu și 
Tudor Nicolae oricît am 
mări fotografia. A trecut 
prea mult timp, ei înșiși 
s-au schimbat — au măr

milioanele de muncitori 
ca ei care au vibrat pu
ternic la ’cuvîntul parti
dului în acei ani de în
verșunată încleștare cu 
exploatatorii. S-au ridi
cat împotriva nedreptă
ții. și-au cerut răspicat 
drepturile, au apărat

EVOCĂRI DESPRE EROICUL 
Șl GLORIOSUL DRUM DE LUPTĂ 

DESCHIS DE PARTID

turisit-o din prima clipă 
cînd s-au reîntîlnit, cînd 
și-au strins mîinile. Sint 
în vîrstă acum, au părul 
alb, se .bucură de bine
meritata odihnă după ani 
și ani de luptă și muncă. 
Au rămas însă ai uzinei, 
aceasta este familia lor, 
marea lor familie — aici 
au învățat meseria, 
„mîncînd o bucată de 
piir.e pe zi și bind apă 
rece", cum spunea unul 
dintre ei, cu zîmbet amar.

îi privesc și-i ascult cu 
emoție, gindindu-mă la

demnitatea și libertatea 
țării, înfruntînd neînfri- 
cati fascismul. Aceștia 
sint veteranii care trec 
adesea pe la uzina sau 
fabrica unde au lucrat și 
se întîlnesc cu tinerii 
muncitori, transmițîn- 
du-le, cu fiecare cu- 
vînt rostit, puternicul 
spirit revoluționar al 
unei epoci de eroică 
luptă muncitorească, de 
mari bătălii de clasă con
duse cu fermitate de 
partidul nostru comunist 
pentru izbînda idealului

socialist. O epocă pe care, 
datorită luptătorilor ca 
ei, o înțelegem mai 
bine ; prin mărturia lor 
pătrundem înlăuntrul 
evenimentelor de atunci
— simțim dogoarea con
fruntării cu exploatatorii, 
descifrăm pe viu chipul 
ei, sensul ei. Ca în acest 
moment de viguroasă 
luptă muncitorească din 
anii 1930, pe care ni-1 
evocă acum cei trei vete
rani ai uzinei „Timpuri 
Noi".

— îmi amintesc foarte; 
bine acea zi de februarie
— povestește tovarășul 
Tudor Nicolae. Era un 
frig țeapăn, halele — în
ghețate bocnă. Lucram 
cu paltoanele pe noi. Ni 
se lipeau mîinile de 
scule. Dar nu am lucrat 
mult. Am aflat că patro
nul dăduse afară o parte 
dintre tovarășii noștri de 
muncă, lăsîndu-i pe dru
muri. Nouă, celor rămași, 
ne redusese salariile. Lu
cru obișnuit în acei ani 
de puternică criză econo-

Dîontste SINCAN
(Continuare 
în pag. a V-a)
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iFAPTULî 
DIVERS;

I---------------- 1
, Povestea
* unui pod

ILa 5 kilometri de Buzău se I 
află un alt pod peste riul Cilnău. I 
Povestea lui este dintre cele

Imai captivante. Primul „stră- ț 
mo?" al podului de azi a fost l 
construit in 1831, dar in urma *

Iunei viituri a Cilnăului din 1837 .
s-a prăbușit. Un an mai tirziu, I 
lingă unul din vechile picioare I 
ale podului au fost dezgropate

19 din piesele celebrului Tezaur I 
„Cloșca cu puii de aur" de la | 
Pietroasele, ascunse acolo de

Iun ins care le „achiziționase" ■ 
pe un preț de nimic de la țăra- l 
nii care descoperiseră tezaurul. • 
In 1840 se înalță un pod nou, .

Idar nu rezistă decit o săptămi- 
nă. in 1856 e gata alt pod, dar { 
trei ani mai tirziu, după Unirea

I Principatelor, domnitorul Ale- I 
xandru Joan Cuza e sfătuit, I 
pentru mai multă siguranță, să 1 
treacă „apa și ripa pe jos". Alt .I pod construit in 1877 se prăbu- I I șește in 1878. Apoi, in zorii se- I 
colului nostru, se construiește

Iun alt pod, iar cel de azi, solid, I 
din beton, va dăinui peste ani, | 
cu cele șapte picioare ale sale.

| Oameni
• de isprava
• Unul din depozitele de

Ibilă din municipiul Rîmnicu ■ 
Vilcea a fost cuprins de flă- I 
cări. Aflat intimplător in preaj- ■ 
mă, Vasile Gigîrtu, lucrător co-

Imercial la o unitate a intre- f 
prinderii de legume și fructe | 
din Piața Centrală a munici-

Ipiului, a spart ușile și s-a nă- 1 
pustit înăuntru. Curajul său i-a I 
îmbărbătat și pe alți zeci de ce
tățeni aflați in apropiere, care .

Iau început să smulgă din calea I 
flăcărilor mistuitoare bunuri in I 
valoare de sute de mii de lei.

■ Bunuri ale obștii, ale lor !

Vara greier, 
iarna hirciog

IZi de vară pină-n seară, 
Constantin Tudorache din satul 
Bogdănești, comuna Fălciu, ju- 
Idețul Vaslui, nu prea s-a omo- 

rit cu munca. A trecut vara, a 
trecut și toamna, dar Tudora- 
che n-a repetat pățania greie- 

Irului din fabulă, pentru că a 
imitat apucăturile hirciogului. 
Și astfel, pe Tudorache l-a gă- 

Isit iarna cu hambarele pline.
I s-au descoperit nu mai puțin 
de ÎS saci cu floarea-soarelui, 
300 kg griu și 1 000 kg porumb. 

I Cantități pe care nu le-a putut
cii'hici un chip justifica, aștep- 
tind să vadă ce-o zice legea.

! N-au vrut
I să-nvețe...

Mult s-a mai bucurat Vasile 
■ Codică din Călărași cind a pri- 
Imit aprobarea că se poate pre

zenta la examenul pentru re
dobândirea permisului de con
ducere auto, care-i fusese anu- 

Ilat. S-a dus, mai tntîi, să sus
țină examenul teoretic. Cu 
chestionarul in față l-au trecut 
toate sudorile. N-a reușit să 

I realizeze decit... 12 puncte din 
cele 46 posibile.

Dar „recordul" in materie îl 
deține un alt conjudețean al lui 

I Codică, pe nume F. Constantin, 
care s-a prezentat de 6 (șase) 
ori consecutiv la testarea teo- 

Iretică și de fiecare dată a că
zut cu succes.

Concluzia : puneți mina pe 
carte, fraților !

' Și s-a făcut 
I lumină!

I
1
!
I
I
I
I
I

BĂTĂLIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE -
bătălia pentru dezvoltarea bazei energetice, pentru asigurarea independenței energetice a țării„în prima decadă din februarie am dublat randamentul pe post față de anul trecut”

Lucrez ca excavatorist în cariera 
Tismana I, din cadrul întreprinde
rii miniere Rovinari, încă de la 
începutul activității de deschidere, 
în anul 1969. Firește, într-un fel 
se vorbea atunci de minerit și 
altfel astăzi. S-au produs în acest 
răstimp schimbări de neimagi
nat în munca și viața noastră. 
Mineritul din Gorj cuprinde acum 
un puternic detașament muncito
resc și se efectuează cu utilaje de 
cea mai înaltă tehnicitate, situîn- 
du-se la ora actuală pe un loc de 
frunte în efortul general al națiu-. 
nii noastre pentru asigurarea in
dependenței energetice a țării.

Ca toți oamenii cărbunelui, și eu 
am luat cunoștință cu deosebit in
teres de hotărârile recentei Con
sfătuiri de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Sarcinile și indicațiile date 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost dezbătute și în
sușite cu întreaga răspundere de 
colectivul nostru. M-au impresio
nat, din cuvintarea rostită, grija 
deosebită pentru continua îmbu
nătățire a muncii și vieții mineri
lor și, în același timp, capacitatea 
secretarului general al partidului 
nostru de a analiza și jalona cele 
mai potrivite căi pentru ridicarea 
industriei miniere la un înalt grad 
de productivitate. Noi știm bine că 
tot ce s-a construit frumos și trai
nic în Gorj se datorește cu deose
bire mineritului. Dar acum impor
tant este să muncim mai bine, mai 
organizat, să dăm țării tot mai mult 
cărbune, pentru ca, în actuala con
junctură mondială, marcată de o 
profundă criză energetică, să pu
tem asigura dezvoltarea armonioa
să a economiei naționale.

Consider că tocmai în întîmpi- 
narea acestor deziderate vin orien
tările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și mărturisesc că noi.

minerii de la Tismana, am înțeles 
sensul lor și am trecut cu ho- 
tărîre la aplicarea noului program 
de lucru. Cit de avantajos este 
programul de lucru continuu ? Am 
făcut următorul calcul : avînd în 
vedere randamentul orar de mini
mum 800 mc al unui complex de 
carieră, în numai 15 ore de func
ționare pe zi se realizează o pro
ducție de circa 12 000 metri cubi 
masă minieră, iar la nivelul a pa
tru duminici, aproape 50 000 metri

Din realizările 
unei brigăzi de mineri 

de la cariera 
Tismana I

cubi excavați suplimentar. Iată de 
ce, ca brigadier, la nivelul forma
ției de pe excavatorul 1 300—03 am 
luat toate măsurile pentru respec
tarea riguroasă a programului de 
lucru în trei . schimburi a 8 ore, 
pentru omogenizarea muncii echi
pelor pe baza aplicării acordului 
global. Membrii echipajului s-au 
convins că, folosind mai bine tim
pul de lucru, eliminînd timpii ne
productivi, asigurînd buna funcțio
nare a excavatorului și a liniei de 
front, efectuînd intervenții de cali
tate, creează toate premisele pentru 
creșterea extracției de cărbune și 
realizarea, pe această bază, a unor 
venituri suplimentare.

Practic, în condițiile noului pro
gram de lucru, fiecărui miner i se 
cer mai multă ordine, disciplină, 
răspundere. în această privință am 
luat măsuri ca preluarea schimbu
rilor să se realizeze „din mers“, 
ca toți membrii echipajului să

supravegheze atent, cu răspun
deri concrete, utilajele, să partici
pe la întreținerea și eliminarea ra
pidă a defecțiunilor de pe circui
tul de benzi. Totodată, am întoc
mit grafice riguroase prin care ur
mărim și asigurăm ca fiecare să se 
încadreze in numărul de 44 de ore 
de lucru săptămînal și să benefi
cieze de zilele libere stabilite pe 
lună.

Rezultatele proprii ne conving 
de eficiența noului program : în 
prima decadă a lunii februarie am 
extras o cantitate de cărbune de 
peste 70 000 tone. producție care 
reprezintă aproape două treimi din 
planul acestei luni. Comparativ cu 
media anului trecut, randamentul 
pe post înregistrat in luna februa
rie este de peste două ori mai 
mare. Manifestînd mai multă grijă 
in producție, am reușit să îmbună
tățim și calitatea cărbunelui, de la 
1 525 kilocalorii pe kilogram, cit 
este prevăzut în plan, la 1 620 kilo
calorii pe kilogram.

Sîntem preocupați și acționăm 
pentru asigurarea în devans a noi 
straturi de cărbune descopertate, 
pentru realizarea unor îmbunătă
țiri tehnologice pe circuitele de 
transport, astfel încît în acest an 
să realizăm un indice extensiv de 
cel puțin 67 la sută și, suplimen
tar. un volum de peste 30 000 metri 
cubi masă minieră excavată și 
transportată. Putem spune pe drept 
cuvînt că prin măsurile inițiate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, colectivul 
nostru a pășit pe un drum nou, cu 
încrederea și ambiția de a obține 
un loc fruntaș în întrecerea mi
nerească.

Gheorghe BOBEI 
brigadier-excavatorist.
cariera Tismana I, județul Gorj

Minerii răspund prin fapte
(Urmare din pag. I)
determinat această situație. în pri
mul rînd. unitățile din bazinul Ro
vinari au depășit planul Ia desco- 
pertă cu 120 000 mc. Deci, deși nu 
au extras cărbune la nivelul planu
lui. au asigurat rezerva de cărbune 
descopertată pentru perioada urmă
toare. în al doilea rînd, s-au înre
gistrat 212 ore de întreruperi în 
funcționarea unor linii tehnologice 
pentru despotmolirea circuitelor de 
.tawport ; aceasta dovedește.g^.țre- 
buie s>ă,se îmbunătățească activitatea 

’de exploatare a benzilor transpor
toare. să se întărească asistența Ia 
punctele de deversare. în general 
să se ia măsuri pentru mai buna 
organizare a muncii și intervenți
ilor în cazuri de defecțiuni. Există 
însă și o a treia categorie de cauze, 
pentru eliminarea cărora solicităm 
sprijinul unităților furnizoare din 
industria construcțiilor de mașini și 
industria chimică. Astfel, s-au în
registrat 591 ore întreruperi pentru

remedierea defecțiunilor electrome
canice Ia excavatoare și benzi 
transportoare, precum și 487 ore 
întreruperi pentru repararea și vul
canizarea covoarelor de cauciuc de 
pe transportoarele cu bandă. Iată 
de ce facem un apel către unită
țile furnizoare pentru îmbunătăți
rea calității utilajelor miniere, a 
covoarelor de cauciuc, a soluțiilor 
de vulcanizat.

Dealtfel, in perioada 7—13 fe
bruarie unitățile miniere s-au con
fruntat , și cu o serie de .alte pzo- 
hleme referitoare la asigurareă 
băzeî' fifătenale. Astfel'' S-â‘ resimțit 
lipsa elemenților de legătură pen
tru lanțurile transportoarelor cu 
racleți, produși de întreprinderea 
„Unio“ Satu Mare, care nu a livrat 
nici o cantitate din aceste piese de 
la începutul anului, deși obligațiile 
contractuale pînă la 15 februarie 
însumează 39 000 bucăți. De aseme
nea, Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești a livrat în luna 
ianuarie numai 8 tone de covoare

din cauciuc ignifug și antistatizat, 
față de 182 tone contractate, iar în 
perioada care a trecut din februa
rie a.c. nu a livrat nimic. Restante 
există și în livrarea furtunurilor de 
înaltă presiune produse de combi
natele de articole tehnice din 
cauciuc Pitești și Jilava ș.a.

în concluzie, chiar dacă în ultima 
Săptămînă nu toate unitățile din in
dustria cărbunelui și-au realizat in
tegral planul, putem aprecia că mă- 
surilie adoptate de conducerea nprti- 

’ dului r- și car^ sînt in curs de 
aplicare în unitățile miniere — 
încep să-și dovedească eficienta 
prin sporul de producție obținut 
față de perioada anterioară. Minerii 
sînt hotărîți să-și mobilizeze și mai 
puternic eforturile pentru a răspun
de prin realizări și mai mari în
demnului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a da patriei 
cit mai mult cărbune.

Convorbire realizată de 
Ion TEODOR

LA CARIERA CÎMPU LUI NEAG DIN VALEA JIULUISuplimentar -12600 tone cărbune
Alături de colectivele de oameni 

ai muncii din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului, lucrătorii din 
cariera Cîmpu lui Neag iși aduc o 
importantă contribuție la sporirea 
producției de cărbune cocsificabil 
și energetic. Cum se desfășoară ac
țiunea de întrajutorare .muncito
rească „Huilă — Cimpu lui Neag“, 
declanșată în Valea Jiului în luna 
iunie 1981 ? Ne răspunde ing. Ni
colae Vucan, șeful carierei :

— Am încheiat anul trecut cu o 
importantă cantitate de cărbune 
extrasă peste prevederi. Deși con
dițiile atmosferice sînt mai grele 
în lunile ianuarie și februarie, da
torită faptului că pe Întregul flux 
de producție — la excavații, încăr
cat. transport și descărcarea cărbu
nelui — s-au respectat cu riguro
zitate programele și graficele de 
lucru, am obținut însemnate depă
șiri de plan și în acest ah. Luna 
ianuarie a fost încheiată cu un plus 
de 9 393 tone cărbune, iar in pe
rioada care a trecut din luna fe
bruarie am extras peste plan 3 200 
tone cărbune. (Sabin Cerbu).Pentru 1000 tone de cărbune cocsificabil pe zi
Un abataj frontal de mare capacitate este gata pregătit pentru producție 

la întreprinderea minieră Uricani ; se așteaptă încă unele utilaje
Am putea crede că un 

miner cu o îndelungată ve
chime de muncă, care și-a 
încheiat activitatea din sub
teran in urmă cu numai 
cițiva ani, nu numai că n-a 
văzut, n-a lucrat, dar nici 
măcar nu și-a putut ima
gina o asemenea uzină sub
terană cum este cea pe care 
o vedem și este denumită 
acum : abatajul frontal din 
panoul 9, straturile 17—18. 
din blocul 1 sud, sectorul Ii 
al minei Uricani din Valea 
Jiului. Are o lungime de 99 
de metri și o înălțime de 
peste patru metri. Nu
mai la galeriile „de cap" și 
„de bază" am intilnit ar
mături de susținere din 
lemn — trunchiuri de brad 
cu circumferința de o ju
mătate de metru care țin in 
spinare muntele. încolo, 
cele 57 de secții de susține
re hidraulică (fiecare cin- 
tărind aproape 20 de tone) 
susțin muntele ca niște pal
me de uriaș ridicate deasu
pra capului, oferind o de
plină securitate a muncii.

tl invităm pe stimatul ci
titor ăl acestor rîndiiri — 
ca și pe cel căt-ora" ele li se 
adresează direct — să reți
nă că un asemenea complex 
de mecanizare procurat din 
import, ca cel montat aici, 
intr-un timp record, costă 
economia națională circa 
100 milioane de lei, că pro
ducția planificată a fi 
realizată zilnic in acest a- 
bataj — de 1 000 de tone de

TRIMISUL SPECIAL AL „SCINTEII" 
TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI

cărbune cocsificabil — re
prezintă a 36-a parte din 
producția zilnică de cărbu
ne prevăzută pentru intreg 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului.

Am parcurs, pas cu pas, 
pe toată lungimea lui acest

biective au fost concepute 
șl se înfăptuiesc din ini
țiativa și îndemnul mobili
zator al secretarului general 

.al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Si am reținut toate aceste 
date privitoare la un loc a-

Un apel călduros al minerilor 
către constructorii de utilaje 

miniere din Timișoara și Satu Mare

abataj, gata pregătit de 
specialiștii și minerii din 
Uricani — cu eforturi căro
ra nu le găsim acum, echi
valent în cuvinte — pentru 
a fi dat cit. mai grabnic in 
producție. In tot timpul cit 
ne-am aflat in abataj ne-a 
revenit mereu in gind — 
față in față cu .imaginea 
realitățiț intilnite — mare
le, imensul efori material 
și financiar făcut.' de statul 
nostru pentru înfăptuirea 
programului de mecanizare 
a muncii in subteran, pen
tru sporirea productivității 
și reducerea efortului fizic 
al minerilor, in vederea 
sporirii bazei proprii de 
materii prime și realizării 
independentei energetice a 
țării — așa cum aceste o-

nume de muncă pentru a-i 
sublinia importanța eco
nomică aparte :
— fiecare zi de muncă 
ciștigată aici înseamnă pen
tru economia națională 
1 000 de tone de cărbune 
cocsificabil ;
— fiecare zi întârziere în 
punerea in funcțiune a a- 
batajului înseamnă să pier
dem 1000 de tone de căr
bune cocsificabil.

Așadar, in acest abataj de 
mare productivitate, ținut 
deocamdată fortuit „in con
servare", trei oameni de 
recunoscută autoritate în 
domeniu — ing. Iacob Stoi
ca, șeful sectorului II, mi
nerul Gheorghe Scorpie, 
șef de brigadă, șl maistrul 
mecanic Felix Csalovics,

coordonatorul părții electro
mecanice a complexului, 
ne-au vorbit despre cite va 
probleme importante care 
au mai rămas de soluționat 
de constructorii de utilaje 
din țară pentru a se asi
gura punerea cit mai grab
nică in funcțiune a com
plexului mecanizat, deci și 
a abatajului frontal. Se 
așteaptă astfel sosirea unor 
utilaje care au necesitat 
diferite transformări — 
combina de tăiere de la 
întreprinderea mecanică din 
Timișoara și transporto
rul de la întreprinderea 
„Unio" din Satu Mare — 
precum și soluționarea pro
blemei hidraulicii. „Prin 
intermediul «Scinteii» adre
săm un călduros apei con
structorilor de utilaje mi
niere din Timișoara și Satu 
Mare pentru a urgenta — 
ni s-a spus acolo, in abataj 
— modificările constructive 
la utilajele noastre și a le 
livra în timpul cel mai 
scurt posibil, sprijinindu-ne 
astfel în efortul de a da 
țării cit mai mult cărbune, 
așa cum ne-au sprijinit cu 
promptitudine de atitea ori 
pină acum".

Un apel călduros căruia, 
nu ne îndoim, i se va da 
curs printr-un răspuns,, in 
fapte, muncitoresc. Ne-am 
bucura să-l consemnăm in 
ziar — mai cu seamă după 
ce utilajele au ajuns la 
destinatar.
Constantin MORARU

Pregătiri intense pentru campania 
agricolă de primăvară
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Intr-o clipă, gospodăriile să
tenilor din comuna Secuieni, ju
dețul Harghita, s-au cufundat in 
întuneric. Pană de curent elec
tric ? întrerupere ? Avarie pe 
rețea ? întrebări la care oame
nii și mai marii comunei încer
cau să afle răspunsul. Dar răs
punsul i-au aflat de la un... 
stilp electric de pe marginea șo
selei, gata-gata să se prăvale. 
Mergind la fața locului, oamenii 
au văzut o mașină făcută zob 
in stilpul cu pricina, după ce 
părăsise șoseaua și „zburase" și 
peste șanț. Dar ei au fost și 
mai uimiți cind din mașina ar
monică și-a făcut apariția viu 
și nevătămat conducătorul și 
posesorul acesteia, care circu
lase cu viteză excesivă. Scă
pase ca prin minune cu viață, 
dar nu și de — intre altele — 
plata lucrărilor pentru repune
rea in funcțiune a instalației e- 
lectrice.

Mica publicitate
Prestări servicii. în urma re

petatelor sesizări ale locatarilor 
blocului 1 de pe strada Inde
pendenței din Drobeta-Turnu 
Severin, meșterii au venit și au 
tras cu pompele apa care le 
inundase subsolul. Dar imediat 
după ce au plecat, subsolul a 
fost din nou inundat, pentru că 
țevile tot sparte au rămas. Ci
neva trebuie să intre la... apă.

Afiș scris cu litere de-o 
șchioapă intr-o unitate din ora
șul Bălan : „Cofetărie obișnui
tă, categoria a III-a“. Cum o fi 
arătînd una... neobișnuită ?

Găsit de către un lucrător de 
miliție pe un gard din Dorohoi 
o geantă cu o mare sumă de 
bani și cu un loz în plic cîști- 
gător. Unde ești, norbcosule ?

Anunțuri de familie. Cei care 
l-au cunoscut pe Alexandru Co- 
zuplean, fostul administrator al 
Asociației de locatari nr. 70 din 
Baia Mare, să nu-1 ' mai aștep
te... 7 ani de acum încolo, pen
tru cei peste o sută de mii de 
lei încasați de la oameni și bă
gați în buzunarul propriu, iar 
cei care nu l-au cunoscut n-au 
nimic de pierdut. Dimpotrivă I

!
I

I
I
I
I

I
I
I

I 
L

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii*

Repararea tractoarelor la S.M.A. Șeica Mare — județul Sibiu
Foto : S. Cristian

REPARAREA UTILAJELOR A- 
GRICOLE. în atelierele stațiunilor 
și secțiilor pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Hunedoa
ra, reviziile și reparațiile la trac
toare și mașinile agricole se înca
drează în graficele stabilite. La 
Deva, Hațeg și Ilia, unde sînt 
organizate trei ateliere specializate 
pentru reparațiile capitale la mo
toarele de tractor D-110, șasiuri de 
tractor U 650 și combine C 12, ac
tivitatea a fost organizată în flux 
tehnologic. La Deva și Ilia se acor
dă o atenție deosebită recondițio- 
nării și refolosirii pieselor de 
schimb. în același timp, în uni
tățile proprii sau în colaborare cu 
unități industriale din județ s-au 
asimilat 7 repere pentru combina 
E 280 de recoltat furaje, 9 re
pere de la mașina de scos car
tofi, 4 repere de la mașina de re
coltat mazăre, 11 repere de la ba
tozele de treierat cereale. Pentru 
a crește numărul pieselor ce se 
vor recondiționa și asimila în 1983, 
la atelierul de la S.M.A. Călan se 
construiește o turnătorie pentru 
realizarea pieselor simple, defici
tare la toate mașinile agricole din 
dotare. La Deva este in stadiu 
avansat de construcție un atelier 
de vulcanizare a cauciucurilor, iar 
la Ilia se amenajează un atelier 
pentru recondiționarea bateriilor. 
(Sabin Cerbu).

FERTILIZAREA TERENURILOR 
CU ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE. 
Pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole, în județul Mureș 
se desfășoară o amplă acțiune de 
fertilizare a terenurilor cu îngră
șăminte organice. La această lu
crare, in afară de mijloacele me
canice sînt folosite zilnic sute de 
atelaje aparținînd unităților agri

cole și membrilor cooperatori. Pină 
acum au fost transportate pe cîmp 
210 756 tone gunoi de grajd din 
cele 527 000 tone prevăzute pe acest 
trimestru. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Zau de Cîmpie, Rîciu, Tg. Mureș, 
Miercurea Nirajului și Fărăgău, 
Fertilizarea terenurilor cu gunoi de 
grajd trebuie însă impulsionată in 
unitățile din consiliile agroindus
triale Luduș, Sovata, Morăreni, 
Bahnea și altele, unde, în pofida 
timpului bun, lucrările sînt întâr
ziate. (Gheorghe Giurgiu).

CANTITĂȚI ÎNDESTULĂTOA
RE DE RĂSADURI. Legumicul
torii din județul Argeș fac intense 
pregătiri pentru viitoarea recoltă. 
In cadrul asociației legumicole 
Topoloveni, de exemplu, la sera 
înmulțitor a fermei conduse de 
ing. Florian Anastasescu, cele 
650 000 fire de răsad de varză au 
răsărit, iar acum se execută repi- 
carea lor în cuburi nutritive. Tot 
aici s-a încheiat semănatul cultu
rilor din prima urgență : tomate, 
ardei și vinete, răsadurile urmînd 
să fie plantate în solariile din îm
prejurimile serei. De asemenea, 
au sporit preocupările și pentru 
urgentarea lucrărilor în cele 9 
ferme pentru producerea legume
lor de cîmp. Se transportă gunoiul 
necesar fertilizării celor 1 296 hec
tare teren, lucrare care în unele 
ferme este rămasă în urmă. După 
cum ne spunea ing. Ionel Gher
ghina, directorul asociației, în cîte- 
va zile, cu remorci și atelaje ce 
aparțin cooperativelor agricole 
asociate va fi transportată pe cîmp 
întreaga cantitate de gunoi. (Gheor
ghe Cîrstea).

Chiar și într-o unitate fruntașă există rezerve 
de a spori și mai mult producția

Sala de ședințe a cooperativei 
agricole din Călugăreni, județul 
Giurgiu, Veniseră la adunarea gene
rală nu numai delegații aleși pe fer
me, ci și alți 60 de cooperatori, dor
nici să participe la analizarea rezul
tatelor obținute în 1982, la dezbate
rea și aprobarea planului de produc
ție pe acest an. „Parcă niciodată nu 
s-au adunat atiția oameni la o adu
nare generală" — remarcă un coo
perator., Pînă să înceapă dezbaterile, 
cooperatorii, strînși ciorchine in 
fața panourilor aflate pe pereți, cer
cetau atenți cifrele care arătau re
zultatele economico-financiare pe 
1982, tabelele cu normele de muncă 
realizate de fiecare și, ceea ce-i in
teresa cel mai mult, calculul acor
dului global pe acest an.

De ce atîta interes pentru rezul
tatele și perspectivele de dezvoltare 
a acestei unități 7 în primul rînd 
pentru că fiecare cooperator trebuie 
să cunoască îndeaproape rezultatele 
de producție și financiare ale unită
ții din care face parte, ele determi- 
nind nivelul veniturilor pe care 
le realizează. In cazul de față, inte
resul manifestat de cooperatori a 
fost determinat de faptul că in 1982 
cooperativa agricolă din Călugăreni 
a făcut un mare salt în ce privește 
consolidarea economică, reușind să 
obțină recolte mari la aproape toate 
culturile. Este de remarcat că pro
ducția de 12 010 kg porumb la hec
tar, obținută in condiții de neirigare, 
a situat această unitate pe locul doi 
pe țară după C.A.P. Scornicești, ju
dețul Olt. Cum au fost obținute 
aceste rezultate ?

Cooperatorii urmăresc cu atenție 
darea de seamă prezentată de pre
ședintele unității, Ion Logofătu. Cu 
toții au contribuit la realizarea pro
ducțiilor medii din 1982 : grîu — 
4 009 kg, orz — 4 631 kg, floarea-soa
relui — 2 850 kg, porumb — 12 010 
kg. Ei privesc datele cuprinse în
tr-un tabel care reda foarte sugestiv 
ce a însemnat pentru cooperativă, 
pentru ei înșiși depășirea producții
lor planificate. Ca urmare a livrării 
unor cantități mai mari de produse 
la fondul de stat, care au adus coo
perativei prime de producție sub
stanțiale, au fost realizate venituri 
suplimentare. Apar, așadar, evidente 
rezultatele aplicării măsurilor luate 
de partid și de stat pentru sporirea 
cointeresării producătorilor agricoli, 
ca și cele ale aplicării, începînd de 
anul trecut, a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. Veniturile coope

rativei din valorificarea produselor 
agricole au însumat 21 765 000 lei, iar 
beneficiul — 4 184 000 lei. Cooperato
rilor li s-a acordat o retribuție totală 
care însumează 7 219 000 lei, din care 
884 000 lei — în bani și în natură — 
reprezintă retribuția suplimentară 
pentru depășirea producțiilor plani
ficate.

Sînt rezultate bune, care îndeam
nă însă la mai mult. De aceea, ei 
l-au urmărit cu mult interes pe in- 
ginerul-șef al cooperativei agricole, 
Ion Slujitoru, care a prezentat pro
gramul unitar de măsuri pentru rea
lizarea indicatorilor din planul de 
producție pe 1983. Ceea ce le-a atras 
in mod deosebit atenția au fost da
tele dintr-un tabel care reprezentau 
calculul acordului global pe 1983. Și

conducere, care știe cum și in ce fel 
să conducă treburile obștești. Noi nu 
avem pămint mai bun decit cei de 
la Mihai Bravu sau Comana. Dar am 
învățat să-l muncim mai bine". Da, 
întreaga activitate ce se desfășoară 
acum la C.A.P. Călugăreni demon
strează la ce rezultate se poate ajun
ge atunci cind cei chemați să con
ducă treburile obștești se bizuie pe 
forța și capacitatea cooperatorilor și 
își fac pe deplin datoria.

Dar chiar și într-o unitate agricolă 
fruntașă există rezerve și se caută 
soluții pentru a se obține rezultate 
mai bune. Mulțl din cei care au luat 
cuvîntul în adunarea generală au 
subliniat necesitatea participării la 
muncă a tuturor cooperatorilor, 
atunci cind nevoile culturilor o im

La C.A.P. Călugăreni, județul Giurgiu
asta pentru că aplicarea acordului 
global este elementul care i-a sti
mulat cel mai mult pe cooperatori 
în 1982 să depășească producțiile 
planificate și care îi cointeresează 
să muncească și mai bine în acest 
an ca să obțină recolte superioare.

Pentru un moment se părea că 
participanții la dezbateri nu aveau 
ce spune cită vreme rezultatele din 
anul trecut situează cooperativa lor 
între unitățile fruntașe pe județ, iar 
la cultura porumbului — și pe țară. 
Cei care au luat cuvîntul au 
avut însă multe de spus. Unii 
dintre ci s-au referit la saltul 
realizat de această unitate. Coopera
torii înșiși au arătat ce a contribuit 
la aceasta. „Pînă nu demult, comu
na Călugăreni era cunoscută doar ca 
o localitate istorică — spunea coope
ratorul Călin Dumitru. Faima de as
tăzi o datorăm recoltelor mari pe 
care le realizăm, recolte de 2—3 ori 
mai mari față de cele pe care le ob
țineam cu cițiva ani în urmă". Coo
peratorul Marin Socol a arătat că 
rezultatele din 1982 de la Călugă
reni se datoresc activității consiliu
lui de conducere. Prin unificarea ce
lor două cooperative agricole — Că
lugăreni și Braniștea — și alegerea 
la conducerea unității a președinte
lui și a inginerului-șef de la Bra
niștea, unitate care era cunoscută 
pentru realizările bune în producție, 
a rezultat o unitate puternică. ..Toți 
cooperatorii — a precizat vorbitorul 
— s-au unit în jurul consiliului de

pun, efectuării de fiecare a numă
rului minim de norme de muncă. 
„Este a 22-a dare de seamă anuală 
pe care o ascult în adunarea gene
rală — spunea cooperatorul Oană 
Călin. Realizările din 1982 ‘sînt cele 
mai bune. Ele sînt rezultatul aplică
rii tehnologiilor moderne de lucrare 
a pămintului, al muncii noastre me
reu mai spornice. Dar la muncă tre
buie să participe toți. Or, mai sînt 
din aceia care pun mai presus inte
resele personale decit pe cele 
obștești. Am văzut o emisiune la 
televizor. Un grădinar din Vidra se 
lăuda cu legumele pe care le obține 
pe lotul personal. Dar cind reporte
rul l-a întrebat dacă participă la 
muncă și în cooperativa agricolă a 
răspuns: «cind mă cheamă, mă duc și 
la C.A.P.». Șl la noi sînt oameni 
care gînde-sc așa. Toți trebuie să 
muncim pentru sporirea producțiilor, 
să contribuie Ia bunul mers al acti
vității cooperativei. Și după muncă 
să fie și cîștigul fiecăruia". Alți coo
peratori — Nedelea Marin, Nicolae 
Ivancea — șefii de fermă Marin Ol- 
teanu și Casandra Popescu — au 
arătat că, prin aplicarea corectă a 
tehnologiilor, prin participarea la 
muncă a tuturor cooperatorilor vor 
putea fi obținute rezultate și mai 
bune în sporirea producției.

In dezbaterile din adunarea gene
rală a cooperatorilor din Călugăreni 
s-a criticat că dezvoltarea zootehniei 
nu ține pas cu sporirea producției 
în celelalte sectoare. A întârziat con

strucția unor grajduri, iar cantitatea 
de lapte obținută, în medie pe o 
vacă furajată, este mică. Pentru 1983 
s-a prevăzut creșterea de porci, oi 
și păsări, activități care , fuseseră 
abandonate. Dar prevederile din pla
nul de producție — așa cum s-a ară
tat î>n adunarea generală — sînt 
minime și ele vor trebui depășite. 
De asemenea, s-a criticat că în coo
perativă nu au fost dezvoltate acti
vitățile industriale. Or, aici s-ar pu
tea face împletituri din răchită, s-ar 
putea industrializa O parte din pro
ducția de legume, activitate la care 
nu s-a gîndit nimeni, deși în 1982 
s-au depreciat cantități mari de le
gume, deoarece nu au fost preluate 
de C.L.F. Vidra. Or, dezvoltarea 
zootehniei și a activităților indus
triale este de natură să asigure an 
de an cooperativei și deci coope
ratorilor venituri mari și constante.

Așadar, membrii cooperativei agri
cole din Călugăreni nu au manifestat 
automulțumire față de rezultatele 
bune obținute in 1982 la prin
cipalele culturi agricole, ci au căutat 
în adunarea generală răspuns la în
trebarea : ce trebuie făcut in conti
nuare pentru dezvoltarea și mai pu
ternică a cooperativei agricole ? 
Pentru că el înșiși au recunoscut că 
nu este deloc ușor să ajungi in rîn- 
dul fruntașilor, dar mai greu este să 
te menții între ei. La această apre
ciere au subscris cu toții atunci cind 
s-a supus spre aprobare adunării 
generale planul pe anul 1983 și răs
punsul la chemarea la întrecere a 
cooperatorilor din Gurbănești, jude
țul Călărași — unitate care s-a situat 
pe locul trei pe țară la producția de 
porumb. Angajamentele prevăd să se 
obțină peste plan la hectar, în con
diții de neirigare, 400 kg griu, 500 kg 
orz, 2 800 kg porumb și 600 kg floa
rea-soarelui, iar în sectorul zooteh
nic să se depășească producția de 
lapte cu 200 litri de fiecare vacă. Co
operativa va livra, suplimentar la 
fondul de stat, 200 tone grîu. 120 tone 
orz, 600 tone porumb și 120 tone floa
rea-soarelui.

Din dezbaterile - adunării genera
le și angajamentele asumate in în
trecere se desorinde hotărirea coope
ratorilor din Călugăreni de a mun-i 
și mai bine în acest an pentru < 
spori mai mult producțiile agricole, 
spre a se menține, in continuare, in 
rindul fruntașilor.

Ioan HERTEG 
Petre CRISTEA.
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50 de ani de la eroicele lupte din 1933 ale muncitorimii române

EXPRESIE VIBRANTĂ A FORȚEI CLASEI NOASTRE MUNCITOARE, 
A CAPACITĂȚII ORGANIZATORICE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„în cursul desfășurării luptelor, precum i 
și în perioada care le-a urmat, s-au întărit! 
legăturile partidului cu masele, au crescut i 
rîndurile partidului, în special din masele 
cele mai combative ale clasei muncitoare, j 
a sporit rolul elementelor muncitorești în ț 
partid, în conducerea sa. S-a extins con- j 
siderabîl influența partidului în mase, s-a j 
ridicat prestigiul său politic și s-a îmbogățit j 
experiența lui revoluționară". |NICOLAE CEAUȘESCU ;

AMPLU ECOU
MUNCITOREASCĂ

IN MIȘCAREA 
INTERNAȚIONALĂ

ce reacțiunea internațională 
nu contenea să vorbească, prin 
intermediul unor mțiri ziare 
din Franța, Anglia, S.U.A. etc. 
despre „o revoluție comunis
tă" în România care „s-a în
tins in Capitală", despre „in
stabilitatea" , „șubrezenia",
„gravitatea" situației interne a 
României, forțele progresiste 
de pretutindeni relevau deo

sebita. semnificație a acestor 
lupte ale muncitorilor petro
liști, ceferiști, metalurgiști, 
textiliști etc, ce s-au înscris la 
loc de cinste în șirul marilor 
bătălii revoluționare ale pro
letariatului internațional, fiind 
prima mare ridicare la luptă a 
clasei muncitoare împotriva 
fascismului după instaurarea 
nazismului în Germania.

Despre evenimentele din ianua
rie-februarie 1933, încrustate 
atît de adine în conștiința opi

niei publice interne și internaționale, 
s-au păstrat doar citeva zeci de ima
gini fotografice. Desigur, este greu 
ca din acestea să reconstitui in toată 
amplitudinea lor marile bătălii re
voluționare ale acelui timp. Dar, 
neîndoielnic, ele pot ajuta la contu
rarea stării de spirit care însuflețea 
proletariatul român, pe ceilalți oa
meni ai muncii, aducînd emoționante 
mărturii despre intensitatea și com
bativitatea acelor eroice confruntări 
ale muncitorimii cu asupritorii ei.

Privim citeva dintre aceste foto
grafii. Intr-una, în curtea atelierelor 
„Grivița" mii de greviști, păziți cu 
strășnicie de baionete jandarmerești. 
Pe , aceleași locuri, intr-un alt mo
ment surprins pe peliculă, alte mii 
și mii de muncitori, sosiți în preaj
ma atelierelor din toate fabricile Ca
pitalei. Chemați de șuierul răscolitor 
al sirenei, chemați in fond de ace
leași aspirații, de aceleași cerințe în 
numele cărora se ridicaseră la luptă 
frații lor. Știm din documentele vre
mii că ore in șir aceste mulțimi mun
citoare au încercat să străbată spre 
ateliere, s-au ciocnit în repetate rîn- 
duri cu forțele represive. Din intrea- 
ga atitudine a muncitorilor barica
dați in ateliere, a celor veniți în 
sprijinul lor reieșea că acele clipe 
nu făceau decît să anticipeze alte bă
tălii de clasă, tot mai viguroase, 
care aveau să dea o nouă strălucire 
unui mare adevăr — clasa noastră 
muncitoare, acționînd ca portdrapel 
al celor mai înalte idealuri ale po
porului, ca forța socială cea mai ho
tărâtă a luptei pentru clădirea unei 
lumi noi, mai bune și mai drepte.

Privind o fotografie a acelui timp 
ai revelația unui document grăitor 
pentru o stare de spirit 'generală, a 
unui document din care emană ade
văratele simțiri ale unei întregi țări. 
Evenimentele din ianuarie-februarie 
1933 constituie o parte din marea 
luptă a muncitorilor, din marele pro
test al țării, ale căror autori au fost 
petroliștii, ceferiștii, . metalurgiștii, 
textiliștii, alte și alte detașamente 
muncitorești, mii de țărani, de in
telectuali, de funcționari și mese
riași, de pensionari și invalizi, de 
văduve și șomeri. t

Așa cum depun mărturie și foto
grafiile la care ne-am referit, cefe
riștii „Griviței" s-au- strîns, toți ca 
unul, în curtea atelierelor, au dat 
glas revendicărilor lor politice și 

Eroicele lupte revoluționare 
din 1933 ale muncitorimii ro
mâne — moment culminant al 
valului uriaș al bătăliilor de 
clasă ce cuprinseseră întreaga 
țară în perioada marii crize 
economice interbelice — cit și 
procesul care le-a urmat au 
avut un puternic ecou nu nu
mai pe plan național, ci și pe 
plan international. în vreme

„LUPTELE MUNCITOREȘTI DIN ROMANIA AU O 
IMPORTANȚA CU TOTUL EXCEPȚIONALA"

„Caracterul și forma evenimentelor care s-au des
fășurat la Ploiești, București, lași, Galati, Cluj șl alte 
orașe vădesc o uriașă creștere a premiselor mișcării 
revoluționare din România... Masele nu se mai limi
tează la rezoluții oj hi'rtie sou chiar la demon
strații izolate de stradă. Ele trec la greve parțiale, 
adoptind o metodă activă de luptă cum este, de 
pildă, ocuparea atelierelor. Ele cer recunoașterea 
comitetelor de reprezentanți ai muncitorilor... Lup
tele muncitorești din România au o importanță cu 
totul excepțională".

(„Gudok", organul feroviarilor sovietici)

„MUNCITORII FEROVIARI ROMÂNI DAU UN FRU
MOS EXEMPLU"

„Muncitorii feroviari români dau un frumos exem
plu, arătind că nu este vorba numai de a apăra 
mișcarea revoluționară și conducerea acesteia. In 
această privință, lupta muncitorilor feroviari români 
□re o importanță deosebita internațională, ea fiind 
totodată lupta feroviarilor din tcate țările... In 
această perioadă, lupta eroică a muncitorilor fero
viari români este un semnal. Pentru numeroșii 
feroviari din toate țările, ea este dovada că forța 
clasei muncitoare este imensă și de neînvins atunci 
cind este unită, avind la bază frontul unic revolu
ționar".

(Dintr-un apel al Comitetului internațional al 
muncitorilor feroviari)

„COMUNA ROMANA NU ESTE ÎNVINSĂ"

„...Răscoala din februarie a.c. a muncitorilor fero
viari din București a fost uno din cele mai profun
de mișcări pe cate ie-a cunoscut istoria balcanica 
din ultimii ani... Actul de acuzare... constituie o 
recunoaștere - înspăimântătoare pentru burghezie 
- a impetuosului avîr.t luat de mișcarea revoluțio
nară... Comuna Română nu este invinsă".

(Ziarul „L’Humanite" din 21 iulie 1933, organ 
central al Partidului Comunist Francez)

„SALVAREA POPORULUI ESTE IN. LUPTA DUSA 
ALĂTURI DE CLASA MUNCITOARE"

„Pe cimpul de luptă au rămas un număr de morți 
și răniți. Aceasta nu înseamnă că guvernul a ieșit 
invingător (...). Cert este că in momentu’ de față, 
împotriva regimului actual s-a creat un front unic 
puternic, care, pe lingă muncitorii revoluționari, mai 
cuprinde țărănimea oauperizată și intelectualitatea 
muncitoare care încep să înțeleagă că salvarea lor 
este posibilă numai dacă se vor alătura luptei duse 
de clasa muncitoare".

(Ziarul „Rude Provo" din 18.11.1933, organ al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia)

„IN BALCANI - O SITUAȚIE REVOLUȚIONARA"

„Astăzi lupta a pornit in România. In Balcani se 
coace o situație revoluționară, al cărei vestitor și 
semnal noi îl putem vedea in luptele din România".

(„Die Rote Fahne" din 18.11.1933, organul 
Partidului Comunist German)

1931: MULȚIMILE DEMONSTRAU PE STRĂZILE ORAȘELOR

Imagine de la una dintre marile demonstrații desfâșurpte în anii 1929—1933 pe strâzile Capitalei

sociale, hotărîrii lor de luptă prin 
mari coruri vorbitoare, prin glasul 
muncitorilor urcați pe umerii tova
rășilor lor — adevărate tribune vii.

Dar, în acele luni fierbinți, eveni
mentele se petrecuseră ori se deru
lau identic, în esența lor, și în alte 
ateliere ceferiste de pe cuprinsul 
țării, în întreprinderi metalurgice, în 
rafinăriile prahovene, în întreprin
derile textile, în zeci și zeci de alte 
fabrici din alte ramuri industriale. 
La „Grivița" au fost rostite, de 
pildă, lozinci precum „Jos starea de 
asediu", „Jos curba de sacrificiu", 
„Vrem o viată mai bună și un trai 
mai omenesc", „Jos cine fură mun

Drumul drept al luptei 
-arătat de comuniști

ca", „Vrem piine și inuncă", Vrem 
drepturi democratice". Dar ele fuse
seră sau erau rostite concomitent cu 
„Grivița" in zeci și sute de întreprin
deri ale țării, fiindcă izvorau din 
voința și cugetul întregii noastre 
muncitorimi, constituiau marile ade
văruri ale luptei sale. De aceea, cind 
în filele documentelor citim lozin
cile „Griviței", avem în fapt, în sin
teză, chiar o parte din programul de 
luptă economică și politică al clasei 
noastre muncitoare, așa cum l-a 
gmdit încercatul ei conducător. Parti
dul Comunist Român, mereu aproape 
de frămintările oamenilor muncii, 
partidul în care masele populare Ve
deau pe conducătorul lor autentic. 
Așa cum s-a subliniat chiar în epocă, 
muncitorii urmau drumul partidului, 
deoarece „ei verificau propriile nevoi 
și acțiuni și socoteau acest drum ca 
cel mai bun".

Firește că lozincile în care de la 
un capăt la altul al țării se concen
trau vrerile și nevoile celor mulți și 
asupriți — lozinci care, pornind de 
la cerințe imediate, îmbrăcau tot mai 
ades caracterul unor revendicări de 
interes general, economic și politic, 
căpătînd dimensiunile unui adevărat 
program politic, a cărui esență o 
constituie contestarea viabilității ve
chii orânduiri — nu puteau lăsa in
diferente, liniștite clasele dominante. 

Trebuiau înăbușite fără cruțare ase
menea mișcări, trebuia dată o lecție 
revoltaților. De aceea s-a instaurat 
atunci starea de asediu. Muncitorii 
au fost evacuați din întreprinderi, 
demonstrațiile au fost imprăștiate 
cu brutalitate, mii și mii de munci
tori au fost arestați, s-a apăsat pe 
trăgaciul puștilor și al mitralierelor.

Cu toate acestea, adevărata lecție 
a dat-o istoriei muncitorimea. Stînd 
neînfricată în fața oricăror amenin
țări. Arătind ce uriașă este forța 
solidarității sale. Dovedindu-și ca
pacitatea de a solidariza în jurul său 
largi forțe sociale. Demonstrind, o 
dată mai mult, că vorbește în nu

mele întregii țări muncitoare, că își 
asumă înalta «Aspundere de a sta in 
primele rânduri ale luptei. Așezînd 
prin toate acestea trainice temeiuri 
ale zilei de mîine, socialiste a patriei.

Eroicele lupte muncitorești de 
acum cinci decenii au reprezentat, 
deopotrivă, un puternic avertisment 
față de primejdia fascistă, față de 
escaladarea fascismului internațional 
și creșterea, odată cu aceasta, a pe
ricolului de război. Și așa cum in 
pămîntul reavăn sămînța încolțește, 
înălțînd viguroasă tulpină, ideile, lo
zincile antifasciste ale momentului 
revoluționar din ianuarie-februarie 
1933 au rodit bogat, au cunoscut o 
țoț mai puternică afirmare, au avut 
un larg răsunet în conștiința țării și 
a lumii (așp cum o dovedesc și măr
turiile pe care le, publicăm în pagina 
de față).

Erau ani de luptă, în viitoarea că
rora, spre înalta satisfacție a celor 
ce ne desfășurăm munca în liber
tate, sub soarele socialismului, isto
ria l-a aflat prgzent, cu abnegație și 
curaj, cu exemplară adeziune la ma
rile comandamente ale timpului, pe 
cel care se află azi, în cel mai rod
nic timp al patriei, la cîrma desti
nelor țării — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. *

1933. Anul înscris în' hronicul ro
mânesc cu litera nepieritoare a ma

rilor lupte muncitorești din lanua-;'' 
rie-februârie. Anul în care, după 
ce desfășurase o vie și rodnică acti
vitate in mișcarea sindicală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a intrat în 
Uniunea Tineretului Comunist. Pur- 
tînd în suflet ca pe propria sa 
cauză idealurile pentru care se ridi
case la luptă muncitorimea, se înro
lase în rîndurile militanților pentru 
dreptate și adevăr, istoria aflindu-1 
nu o dată prezent acolo unde mun
citorii deliberau asupra muncii și 
luptei lor, acolo unde se hotărau noi 
forme și modalități de acțiune re
voluționară spre izbînda marelui vis 
muncitoresc. Reprezentant al tinere
tului muncitoresc în Comitetul Na
țional Antifascist, a acționat neobo
sit pentru ca marile energii revolu
ționare ale tineretului să se adune 
în marea albie a mișcării antifas
ciste a poporului român, în măsură 
să zăgăzuiască, ascensiunea fascis
mului spre putere.

Luptele muncitorești din ianuarie- 
februarie se vor păstra ca o măreață 
zestre revoluționară a clasei noastre 
muncitoare. încercarea cercurilor 
guvernante de a răstălmăci adevă
rurile acestor lupte, de a le limita 
reverberațiile în conștiințe, de a în
fățișa partidul comunist ca pe un 
dușman al intereselor . țării, eviden
țiată în cadrul proceselor de la 
București și Craiova intentate unor 
conducători ai luptelor muncitorimii, 
avea să eșueze. Pentru că în cadrul 
acestor procese vor răsuna cu vi
goare marile adevăruri ale partidu
lui comunist, se va demonstra cu 
putere că țelurile luptei lui sint una 
cu vrerile și nădejdile poporului, cu 
interesele țârii. Cu dreptate s-a ob
servat încă în epocă faptul că 
„Mersul procesului a adunat și mai 
mult simpatiile maselor muncitoare 
din toate păturile față de proleta
riat, a întărit rolul lui conducător 
în mișcarea revoluționară și a întă
rit in mod considerabil influența 
P.C.R.".

în cursul desfășurării procesului 
de la Craiova îl vom afla implicat, 
cu întreaga sa ființă, cu abnegația 
și fermitatea ce-i sînt caracteristice, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tî- 
nărului militant, partidul îi încredin
țase sarcina de a duce la Craiova 
numeroase liste cu semnături de 
protest, prin care muncitorimea Ca
pitalei își ridica glasul său împotriva 
noii înscenări-judiciare și cerea stin- 

** gerea procesului. Tînărul de 16 ani 
avea să fie arestat. Va afirma in 
fața organelor represive, cu curaj și 
demnitate, că venise să depună măr
turie pentru muncitorii implicați la 
proces. Era un nou și aspru contact 
al tînărului comunist cu organele de 
represiune, dar această încercare, 
ca și multe altele care vor urmașii 
vor căli, îi vor întări, hotărîrea de 
luptă. .. .

...Multe sint pentru istorie învă
țămintele marilor lupte muncitorești 
de acurp cincizeci de ani. Dintre 
acestea cu precădere se impune 
aceea că atunci, o dată mai mult, 
partidul nostru comunist s-a dove
dit a fi purtătorul de cuvînt auten
tic al maselor populare, forța poli
tică și organizatorică aptă să elabo
reze o strategie și tactică adecvate 
acelui moment, să mobilizeze marile 
energii revoluționare la înfruntări de 
clasă de largă anvergură și intensi
tate, să stea, demn și hotărit, pină 
la capăt în fruntea luptei.

Marile acțiuni de clasă din ianua
rie-februarie 1933, ampla mișcare de 
solidaritate a oamenilor muncii cu 
proletariatul aflat în luptă au de
monstrat încă o dată ce uriașă forță 
reprezintă muncitorimea unită, au 
constituit un perpetuu îndemn la . 
strângerea rindurilor sale într-un 
unic șuvoi.

Bătăliile revoluționare din ianua
rie-februarie 1933 au fost prin toate 
acestea o mare repetiție pentru 
luptele din anii care vor urma, ani 
care vor îndrepta țara, in ciuda îm
potrivirii claselor dominante, spre 
timpul ei socialist, al împlinirii ma
rilor idealuri de dreptate și liber
tate, de bunăstare și civilizație.

Pagină realizată de 
loan ERHAN 
și Silviu ACHIM

MĂRTURII DIN ACELE ZILE EROICE
PARTICIPANT! LA LUPTELE MUNCITOREȘTI DE ACUM CINCI DECENII ÎȘI AMINTESC...

Dacă dintre toate momen
tele vieții mele de mili
tant al partidului ar tre
bui s6 aleg unul din cele mai 

apropiate inimii mele, acela ar 
fi fără îndoială cel al lupte
lor revoluționare ale muncito
rimii clujene de acum 50 de 
ani. Eram pe atunci secretar al 
comitetului de acțiune al munci
torilor de la atelierele prind pale 
C.F.R. din oraș, organ de front 
unic muncitoresc din care fă
ceau parte comuniști, social-de- 
mocrați ori lucrători de alte ori
entări politice. La fel ca in în
treaga țară și la Cluj măsurile 
cercurilor guvernante îndreptate 
împotriva maselor populare stâr
niseră puternice nemulțumiri și 
frămintări între muncitori, adu
seseră un mare spor al presti
giului lucrătorilor comuniști, 
care se dovediseră cei mai 
hotăriți. in apărarea intereselor 
muncitorilor.

Urmare directă a inăsfiririi ex
ploatării, a scăderii salariilor, a 
creșterii șomajului, comitetul de
acțiune, cu asentimentul organu
lui regional Cluj al P.C.R., a 
hotărit începerea grevei.

Ea s-a declanșat în dimineața 
zilei de 13 februarie 1933, in su
netul ascuțit al sirenei și al lo
viturilor in tampoane și nicova
le. îndată, lucrul a încetat pre
tutindeni, iar lucrătorii s-au 
adunat in curtea atelierelor. In 
cuvîntări scurte și înflăcărate, 
in vorbe puține, dar pornite din 
inimă, .membrii comitetului de 
grevă care au urcat la tribună

explicat obiectivele luptei.

aprobate prompt de toți cei de 
față. Au răsunat atunci chemă
rile partidului comunist la acțiu
nea unită a muncitorilor împo
triva politicii claselor, dominan
te, pentru apărarea drepturilor 
democratice (in cazul dc față re
deschiderea sediului sindicatului 
nostru, ridicarea stării de ase
diu, încetarea persecuțiilor im-

în acei ani s-au format 
și călit militanți de nădejde 

ai partidului

potriva celor mai hotăriți dintre 
muncitori) ; s-au făcut auzite 
îndemnurile partidului la acțiu
ne contra concesiilor făcute 
monopolurilor străine, la împo
trivire față de primejdia fascis
tă, la luptă pentru apărarea 
păcii.

Deși în jurul atelierelor au 
fost concentrate importante for
țe polițienești și ale armatei, 
muncitorii au rămas hotăriți pe 
poziții, susținind acceptarea 
obiectivelor lor. Din afară, folo
sind cu ingeniozitate orice posi
bilitate. uteciștii ne aprovizionau 
cu alimente.

Puternica stare de spirit revo
luționară a muncitorimii clujene 

și-a aflat o vie ilustrare în fap
tul că practic in toate întreprin
derile orașului a încetat lucrul : 
la „Dermata" și „Iris", la „Tran
silvania" și „Jonasz". La che
marea comuniștilor, mii de 
muncitori metalurgiști, pielari, 
ceramiști, timplari etc. s-au în
dreptat spre ateliere, dar acolo 
au fost opriți de forțele repre

sive. Scandînd aceleași lozinci 
care ne ridicaseră pe noi la 
luptă, intonind cîntece revoluțio
nare, ei s-au îndreptat apoi spre 
centrul orașului. Aici, în apro
piere de fosta Piață a Unirii, co
loanele muncitorești s-au ciocnit 
cu cordoane de polițiști, care 
au făcut uz de arme. Muncito
rii au trebuit să se retragă. 
Cam in același timp, trupele au 
reușit să pătrundă in Atelierele 
C.F.R., să aresteze pc membrii 
comitetului de grevă.

Atunci, in februarie 1933, s-a 
vădit cu deosebită tărie ce 
uriașă forță stă in muncitorime. 
M-am convins și mai puternic 
că drumul pe care pășisem, încă 

din 1929, drumul partidului co
munist, era cel drept. Această 
convingere mi-a dat puterea să 
nu mă plec in fața greutăților 
luptei, a temniței. Căci, după ce 
am fost arestat am fost judecat 
și condamnat la 2 ani închisoa
re, cărora li s-au mai adăugat 
apoi alți ani. De anii in care 
m-am aflat întemnițat la Dofta- 
na se leagă amintirea primei 
intilniri cu tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu. Revenit de puțină 
vreme în temuta închisoare, am 
aflat că secretar al grupei de 
partid al secțiilor G. și F. era 
tinărul de nici 19 ani, Nicolae 
Ceaușescu. Iar tînărul nostru 
secretar s-a dovedit a avea nu 
numai o bogată experiență re
voluționară, ci și o matură ju
decată, o mare sete de a învăța, 
de a se instrui, un exemplar 
curaj și puterea de a sta demn 
în fața temnicerilor. Am părăsit 
Doftana adine convins că un 
partid care are asemenea mili
tanți, are un mare viitor. Și, pot 
spune azi, cu argumentele pre
zentului, că ani avut dreptate. 
Deplină dreptate !

Convingerea mea s-a împlinit, 
partidul nostru, care are in 
frunte acum pe tinărul și bravul 
militant pe care-l cunoscusem la 
Doftana, este astăzi forța politi
că aflată la cirma destinelor po
porului, in lupta sa pentru îm
plinirea idealurilor celor mai 
înalte ale înaintașilor.
Pavel BOJAN
membru de partid din anul 1929

Mi-a fost dat să trăiesc din 
plin evenimentele din ia
nuarie-februarie 1933 de 
la Ploiești. Lucram atunci . ca 

strungar la societatea „Romano- 
americană". Am făcut parte din 
comitetul de acțiune creat 
atunci de muncitori, prin care 
am supus patronilor doleanțele 
muncitorilor. Dar n-am putut 
căpăta nimic in plus de la ei. 
Ne-am dat cu toții scama că 
prin tratative nu vom realiza 
nimic. Șl atunci am ridicat ma
sele la luptă. îmi amintesc că 
s-au adunat in fața pavilionului 
administrativ toți angajății. 
L-am obligat pe directorul de 
atunci să explice celor prezenți 
ce ginduri are cu noi'. Sfidind 
muițimea care ore întregi l-a 
așteptat în zăpada pină la ge
nunchi — era in vremea aceea 
și un ger năpraznic — acesta n-a 
avut altceva de spus, cind cine
va a strigat : „N-avem piine !", 
decît : „Atunci mincați cozo
nac l" Cinism de stăpîn !

Unul dintre muncitorii re
voltați a scos din'pachetul de 
acasă bucata lui de mămăligă 
rece și i-a aruncat-o în față : 
„Na, să măninci si tu cozona
cul nostru !". Spiritele s-au 
încălzit și in acele momente s-a 
hotărit în unanimitate să se de
clare grevă. S-au tras sirenele. 
La șuieratul lor de luptă ni 
s-au alăturat muncitorii șo
meri, familiile noastre venite 
in grabă. Dar n-au intîrziat să 
vină, pentru a înăbuși revolta 
noastră, polițiștii, armata, jan
darmii.

Au reușit să aresteze comite
tul de acțiune șt să evacueze 
uzina. Ne-au dus pe toți la 
chestura de poliție. Tot Ploieș- 

tiul era in fiefbere. Mii de 
oameni ieșiseră să protesteze. 
Ieșiseră in stradă muncitorii 
de la „P.stra Română", „Vega", 
„Creditul Minier", de la „Orion".

Aflind că au fost arestați de
legații muncitorilor, toată a- 
ceastă Inare masă de oameni a 
venit la porțile bine ferecate ale 
chesturii. Strigau : vrem de

Lecția vie a forței
solidarității 

muncitorești

legații 1 De frica maselor ne-au 
eliberat. Și astfel am pornit cu 
toții spre centrul orașului in 
fața statuii Libertății. Acolo a 
avut loc mitingul nostru mun
citoresc. Pină la miez de 
noapte Ploieștiul a fost in mina 
muncitorilor care își revendi
cau cu putere, neînfricați, drep
turile lor economice, sociale și 
politice.

Această mare ferță muncito
rească era unită pentru că 
Partidul Comunist Român o 
unise, h deschisese bine ochii 
asupra rolului et in societate.

Am lucrat apoi zeci de ani la 
uzina „1 Mat" Ploiești. Sub 
ochii mei s-a transformat totul 
in acest oraș al petroliștilor. 
Nici in visurile cele mai indrăz- 

nețe ale tinereții mele nu 
l-am văzut atit de înfloritor. 
Cind am intrat la „Concordia" 
(așa i se spunea atunci între
prinderii „1 Mai") eram cu toții 
vreo 200 dc oameni. Reparam șl 
întrețineam utilaj petrolier. 
Astăzi la „1 Mal" lucrează 
peste 12 000 de oameni șl pro
dusele cu marca UPETROM 

sint cunoscute peste mări și 
țări. Dar cel mai mult s-a dez
voltat Ploieștiul după Congre
sul al IX-lea, dă cind la cirma 
partidului și a. statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comunistul care și-a legat tine-; 
rețea revoluționară și de orașul 
nostru petrolist. După cum este 
cunoscut, in acei ani grei, din 
însărcinarea conducerii parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a desfășurat o 
parte din activitate în jude
țele Prahova și Dîmbovița Cu 
neslăbită energie, tovarășul

s-a aflat 
muncitori

Nicolae Ceaușescu 
mereu în mijlccul
lor, contribuind in chip hotări-
tor la organizarea luptei lor
revoluționare.

Contactul strîns cu oamenii 
Ploieștiului s-a perpetuat peste 
timp. Multe din realizările de 
azi ale Ploieștiului sint rezulta
tul direct al indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru făcute aici. Așa 
s-a dezvoltat platforma petro
chimică de la Brazi, apoi cel 
de-al doilea Combinat petro
chimic de la Telcajen, între
prinderea de utilaj chimic, cea 
de rulmenți grei și multe altele. 
Tot din îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a luat ființă 
in cetatea aurului negru un 
institut universitar unde astăzi 
se pregătesc peste 4 600 de 
studenți ca specialiști in foraj, 
in extracția și prelucrarea ți
țeiului. în 18 ani de zile Plo
ieștiul a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent și ca centru 
urbanistic; s-au înălțat peste 
42 000 de apartamente, s-a re
construit centrul cultural-ad- 
mirțistrativ. Mă bucur din tot 
sufletul de aceste mari schim
bări ale orașului meu, ca de
altfel și ale întregii țări, și îmi 
spun : Dacă n-am fi avut un 
cirmaci atit de bun ca Partidul 
Comunist Român, un ales con
ducător ca secretarul general 
al partidului nostru, am fi putut 
ajunge pe aceste inalte culmi 
ale progresului social ?

Răspunsul și-l poate da fiece 
om de bună credință. Marile 
împliniri îi stau diept sprijin.

Dumitru 
DRAGOMIRESCU 
pensionar, 
membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate
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Cu El în frunte-n pace se-nalță națiunea 
Spre comunism mai fermă, mai sigură în zbor 
Cînd spunem Ceaușescu sărbătorim o țară 
Cinstindu-ne eroul slăvim acest popor.

Nenumărate și pilduitoare argumente vin să dovedească, cu puterea de 
convingere a evidenței, unitatea națiunii noastre socialiste in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un popor și o țară 
iși omagiază Eroul, cintă împlinirile acestui timp al construcției multilaterale, 
incandescența unanimă a conștiinței și a faptei comuniste. Gindul patriei, al 
fiilor săi l-au exprimat, cu egală emoție, la temperatura fierbinte a entuzias
mului, scriitorii și cineaștii, compozitorii și plasticienii, dar și eroii muncii 
cotidiene : oțelarii care dau metalului o nouă strălucire, țăranii care conferă 
pămintului o sporită rodnicie, minerii și cei ce schițează pe planșete proiec
tele înfăptuirilor viitoare. Lor li s-a alăturat, intr-o simbolică ingemănare, 
gindul ostașilor, al celor deciși să apere - oricind și cu orice preț - demni
tatea României socialiste, libertatea poporului, istoricele cuceriri ale acestor 
ani.

Două antologii recent apărute la Editura militară : ONOR COMANDAN
TULUI SțJPREM și SENTIMENTUL PATRIEI traduc, într-o expresie solidară, tu
multul acestei simțiri, patosul visului și veghea conștiinței. Creațiile adunate 
în aceste cărți se constituie intr-o înflăcărată mărturie a atașamentului oști
rii române - demnă continuatoare a glorioaselor tradiții ale luptei pentru 
apărarea pămintului strămoșesc - la politica partidului, a iubirii nețărmurite 
și a hotărîrii de a îndeplini neabătut ordinele Comandantului Suprem, expo
nentul cel mai fidel al sacrelor idealuri ale țării, al aspirațiilor noastre de 
pace, suveranitate, independență. In pagina de fată publicăm fragmente din 
cîteva dintre aceste vibrante mărturii ale respectului, prețuirii și dragostei 
nemărginite cu care ostașii țării, de la soldat pină la general, il inconjoarâ pe 
Comandantul lor Suprem, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Onor Comandantului
Suprem

Avem în toate-un Comandant Suprem, 
in lupta pentru fericire, iată, 
spre țintă drumul ne-ncetat 
cu fapta lui, prin vremuri, ni-l arată;

Avem în toate-un Comandant Suprem, 
in bătălia pentru bunăstare, 
el e strategul înțelept 
al patriei vizionare;

Avem in toate-un Comandant Suprem, 
Pe frontul umanismului înalt, 
cuvintul lui — lumină de destin 
e limpede, și bărbătesc, și cald;

Avem in toate-un Comandant Suprem, 
pe cimpul unității și-al frăției, 
in pieptul lui senină arde steaua 
de demnitate-a României;

Avem în toate-un Comandant Suprem, 
e pacea luptă pentru om 
el a adus elogiul rațiunii 
luminii roditoare din atom;

Avem în toate-un Comandant Suprem, 
respiră Țara-n suveranitate, 
prin Ceaușescu nâzuim spre nalt 
un Comandant Suprem avem in toatei

Florin COSTINESCU

Linogravură de Albin STĂNESCUISTORIE

*

*
*

în gîndul patriei
• 

întreg poporul se-oglindețte-n El 
Și nalt cu naltă faptă il cinstește 
Pentru că știe că sărbătorindu-1 
De fapt pe sine se sărbătorește.

E iarnă blîndă-n patrie, ostașul, 
Din veghea sa curată și senină, 
O floare roșie din tinăr piept. 
Azi, Comandantului Suprem inchină!

Locotenent-major Vasile PREDA

Pictură de Mihai MUSTAȚA

Omul de gardă la drapel
Drapelul țării este sim

bolul frumuseții si al jert
felor, al muncii si al li
bertății, al bucuriilor și 
al dragostei oamenilor a- 
cestui pământ pe care flu
turarea lui îi învăluie ca 
o aripă ocrotitoare. Fiind
că drapelul nostru iși 
rostește, prin trei culori 
sfinte, adevărurile funda
mentale despre singele cu 
care neamul și-a udat 
brazdele, intru belșugul 
plinii sub un cer albastru 
ce s-a dorit să fie mereu 
liber, „Drapelul unic de 
stat — sublinia cu mândrie 
secretarul general al par
tidului nostru — este Tri
colorul, ca simbol al uni
tății, suveranității și inde
pendenței naționale a Re

publicii Socialiste Româ
nia".

In simplitatea lui, dra
pelul nostru este însăși 
esența sublimată a aspi
rațiilor de secole ale po
porului român. Moștenitor 
de civilizații străvechi 
urcând i mai dinainte de 
geți și de daci ; apărător, 
aici, la\răscruci de istorie, 
ai ființei noastre naționa
le ; creator al unei lumi 
noi, clădită pe temeliile 
tradiției înnobilată de 
măreția umanismului so
cialist, întărită de speran
țele viitorului ; triumful 
singelui vărsat pentru li
bertatea națională și drep
tate socială.

Dar drapelul țării este 
totuși mai mult decit o 
metaforă politică ; este, in

egală măsură și chiar mai 
presus de orice, chema
rea la muncă, la veghe, la 
luptă. Faldurile sale flu- 
turind peste furnicarul 
unui șantier dau muncii, 
orice specific ar avea, di
mensiunea demnității și 
certitudinea duratei. Ver
tical lingă toate bornele 
de hotar ale țării ca un 
nesfîrșit zid de piepturi 
tinere, puse acolo drept 
pavăză vie la orice pri
mejdii sau amenințări cu 
forța, omul de la drapel 
este încrederea in puterea 
noastră. Drapelul și omul 
de lingă drapelul tricolor, 
ca'și conștiința comunistă 
care le conferă aura isto
riei noi, sint, pentru orice 
posibile agresiuni, cea mai 
„secretă" armă strămo

șească, mai presus de 
tunuri și de tancuri, mai 
eficientă decit orice stra
tegii electronice.

Acestei „palme de pă
mint al țării, preschimba
tă în fald fluturind dea
supra noastră", i se cuvin 
respectul adine și dragos
tea nețărmurită. De aceea, 
pretutindeni unde, zi și 
noapte, o „palmă de pă
mânt al țării" e străjuită 
de un drapel al ei, un om 
al țării stă nemișcat ală
turi, ca o statuie omagiind 
prin neclintire altarul vi
tejiei noastre seculare, 
permanenta realităților 
socialiste.

Laurențiu FULGA

Egali în drepturi, uniți în muncă și veghe
Egali în drepturi și în

datoriri, toți membrii co
lectivității noastre sint 
stăpini de drept și de 
fapt pe soarta lor. ni
meni nu le fură munca 
și visele, avuția socială 
le aparține. Țara nu-i în
treabă de ce neam sint 
atunci cînd îi face meșteri 
în industrie, nici cînd îi 
pregătește pentru diplo
ma de medic sau pro
fesor, cînd îi trimite ca 
reprezentanți ai națiunii 
în cel mai înalt for le
gislativ, cînd le dă la 
cules opera literară sau

cînd Ie așază pe umeri 
grade de ofițeri. întrea
bă însă pe fiecare, deopo
trivă : ce dai societății ? 
Cum îți onorezi statutul 
civic, politic, social de 
om liber, egal în drepturi, 
de producător și proprie
tar al mijloacelor de pro
ducție ?

„Cum cinstești liberta
tea poporului nostru ? / 
Toți sîntem gata la da
torie, / coloana noastră / 
pășește glorios în istorie!“

„Am scris în limba ma
ghiară, dar cred că mă 
înțelegeți'* — inserează

ostașul în rîndurile care 
însoțesc aceste versuri. 
Da, iubirea față de patrie 
este de înțeles la noi, în 
orice limbă i se dă glas. 
Fruntașul este cetățean- 
ostaș al României socia
liste, simte și gîndește ca 
toți ostașii noștri, e ani
mat de aceleași calde 
sentimente ca toți frații 
săi, ca toti tovarășii săi 
de muncă, de arme, de 
idealuri. Chiar și cel mai 
simplu asemenea vers 
de iubire izvorît din ini
ma unui ostaș este, cred, 
o sentință împotriva în

cercărilor diversioniste de 
peste graniță — ce ne in
dignează — de a atenta 
la relațiile de statornică 
frăție și unitate socialis
tă care leagă pe toți oa
menii ce viețuiesc din 
veacuri pe aceste me
leaguri.

Uniți sîntem, uniți în 
muncă, libertate și ega
litate, în certitudini și 
vise, în convingeri și iu
biri statornice. Uniți sub 
același steag.

Colonel
Ladislau TARCO

Simbol
Nu întîmplător numele 

de soldat și-a extins cu 
vremea cuprinderea, că- 
pătînd sens de metaforă, 
de simbol, ajungind să 
desemneze nu numai pe 
omul cu arma, ci princi
pii morale foarte înalte, 
criterii și modalități de 
comportament exemplare. 
Dovadă că adesea, pen
tru a întări ideea de de
voțiune dusă pînă la 
jertfa de sine, la toți acei 
care iși asumă cu răspun
dere o cauză dreaptă și

al suveranității
luptă pentru împlinirea 
unui ideal măreț le spu
nem generic soldați, sol
dați ai revoluției, soldați 
ai adevărului etc. Ceea 
ce ridică și mai sus, în 
cinste și prețuire, calita
tea de soldat, făcînd din 
acest nume un titlu de 
mîndrie și de ales pres
tigiu.

Bucuroși de noua noas
tră condiție de oameni, 
pentru prima dată în is
torie, liberi și demni, la 
chemarea partidului con

ducător, cu toții ne-am 
înrolat ca soldați spre a 
face armură de dragoste 
și tărie patriei socialiste. 
Este un grad și un servi
ciu din care nimeni, nu 
cere să fie trecut în re
zervă ori să iasă la pen
sie, întrucît ele repre
zintă proba* supremă a 
patriotismului și garanția 
ființării noastre indepen
dente. în acest efort ne 
insuflețim de exemplul 
primului soldat al țării și 
Comandantul nostru Su-

3
prem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ce a făcut din 
slujirea devotată a cau
zei înfloririi și apărării 
României sensul înalt al 
muncii și eroismului de 
fiecare zi. Faptul este 
de natură să confere cali
tății de soldat noi di
mensiuni și motive de 
laudă. Ceea ce cutezăm 
și noi în aceste rîndurL.

Colonel
Ion STRUJAN

Inimă din inima țării
Zic, prin glasul copilu

lui meu, al copiilor copi
lului meu : mulțimea for
mată din noi toți, mulți
mea aceasta formată din 
oameni aparținîndu-și cu 
tot ce au unul altuia.

mulțimea aceasta însem- 
nînd un POPOR repre
zintă întregul. întregul 
crescînd și dezvoltîn- 
du-se, aici, unde au trăit 
dintotdeauna moșii și 
strămoșii noștri, cu ini

ma așezată chezaș la te
melii I întregul strălu
cind sub un soare călău
zitor — Partidul ! între
gul, întregit sub o minte 
clarvăzătoare și înțeleaptă 
— Nicolae Ceaușescu !

întregul nostru suflet, 
cei ce înflorim cu sudoa
rea noastră acest pămint 
numit România !

Căpitan
Mihai RÂȘICA
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Comandantului Suprem
Un imn de slavă și recunoștință 
bărbatului erou intre eroi, 
chezaș de glorii și de biruință 
pe magistrala erei noastre noi.

Cind spunem Nicolae Ceaușescu 
spunem partid și țară și popor 
și Decebal și Ștefan și Bălcescu, 
tot dorul intrupat in tricolor.

De ziua Comandantului Suprem 
ii dăm solemn onorul ostășesc 
cu dragostea fierbinte ce-o avem 
pentru pămintul nostru românesc.

Colonel Nicolae POP

Raport solemn
Eu, soldatul cu arma la piept, 
iubind revoluția noastră și puterea mulțimii, 
raportez că sint gata, oricind, printre primii 
să-mplinesc dreptu-ți gind, curajos, înțelept.

Unde-i greu doar un ordin, atît, să-mi trimiți, 
brațul meu este hampa culorii din steag. 
Tovarășe Comandant Supremi Părinte dragi 
Eu, Soldatul-Oștire, sint la posti Să trăițil

Căpitan Valeriu PRICINA
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Erou între eroii legendari
Un Om crescut in dragostea de oameni, 
In luptă să le fie demn stegar, 
Destinul lor și-al țării să-l conducă 
Spre orizontul implinirii, clar.

Un Om îndrăgostit de poezia
Ce cintă temerarul nostru țel
Și-n bătălia pentru fericire l
E cel dinții soldat lingă drapel.

Un Om ce stă de veghe ne-ntreruptă
La gloria Cetății românești
Și la cinstirea ei cutezătoare, 
Coboritor din Tudori ți Bâlcești.

Om de partid, Partidului în frunte.
El ne îndrumă zborul tuturor, ',
Ni-i Comandant Suprem, trâiascâ-n slavă I 
Din inimă ii dăm suprem Onorl

Colonel Adrian MIERLUȘCA

Cîntec
Un cîntec pentru Omul istoriei acestei — 
Bărbatul de înaltă cuprindere a firii 
Ce știe și urcușul neabătut spre creste 
Și tainicul miracol ce-aprinde trandafirii ;

Un cîntec în eterna rostire românească 
Din care El iți trage puterea de-a visa. 
Un cîntec pentru Omul ales să ostâțească 
In frontul demnității, sub comunista stea;

Un cîntec, Lui — bârbatul-stindard al României, l
Verb al mițcării ample in tot acest poem 
Pe care, ferm, il scriem in cartea vețniciei;
Lui — fiu stimat, tovarăț ți Comandant Suprem.

Căpitan George Florin COZMA

Un braț viteaz
Viteji cu rădăcini adinei 
Zidiră-a noastră temelie i
Și-n grele încercări purtat-au
Stindardul lor de vitejie. (

lntotdeauna-n frunte-a fost
Un braț viteaz ți-o minte trează 
Să ne conducă prin furtuni, 
Patriei sâ-i stea de pază.

Bărbat ales este oțteanul 
Ce azi in frunte îl avem 
Și ii prezintă-ntreaga oaste 
Onorul, Comandantului Suprem.

Locotenent-major Carolina ORZA

Cu versul revoluției îl cînt
Fierbinți ca focul sufletului meu 
și roșii ca văpaia din drapele 
așa-mi doresc cuvintele și eu, 
cind il slăvesc in graiul maicii mele.

Cu versul revoluției îl cînt 
și-al unor zile de-nsoriri depline 
de El aduse pe acest pămint 
străvechi al înfrățitelor destine.

Neînfricat, in vreme luptător 
eu îl urmez și ii cuprind cadența 
c-un cint ce-nseamnă-n graiul tuturor : 
frăția, pacea și independența.

Și-nseamnă zorii care ne vestesc 
a lumii nesfirșită primăvară. 
Spre ea ne duce El. Și il slăvesc 
c-un cîntec ca un roșu steag pe țară I

MIKLOS Lâszlo
(versiune românească de Victor Tulbure)

Flori din inimă îi dăruim 
împletim cu drag cununi de soare 
Celui ce-l stimăm și il iubim 
Și venim la ceas de sărbătoare 
Flori din inimă să-i dăruim.

El ne dă curajul ți tăria,
Aripi, să zburăm și să visăm, 
Și pe culmi de glorii România 
O vom inâlța cu toți: jurămI

Soldat Constantin DOBRE
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Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni, delegația Partidului Radical 

din Chile (P.R.C.), alcătuită din Olaf 
Liendo, președintele P.R.C., și An
selmo Sule, prim-secretar al P.R.C., 
a avut , o întîlnire cu tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirii s-a realizat un 
larg schimb de informații privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Român și. 
•espectiv. Partidului Radical din

Chile. S-a subliniat dorința recipro
că de a se acționa, în continuare, 
pentru întărirea și diversificarea le
găturilor de prietenie și solidaritate 
dintre cele două partide, în interesul 
popoarelor român și chilian, ai 
cauzei păcii, destinderii, colaborării 
internaționale și progresului social.

în cursul întîlnirii a avut loc, tot
odată, un schimb de opinii asupra 
problemelor fundamentale ale epocii 
contemporane, ale vieții internațio
nale.

) unică răspundere comunistă, cetățenească
(Urmare din pag. I)
— ne spune secretarul comitetului co
munal de partid anticipind întreba
rea noastră. Pentru că, a continuat 
el, am constatat că în ultimul timp 
activitatea acesteia nu se situa la 
nivelul cerințelor, că apăruseră unele 
semne de formalism. Astfel, am ca
nalizat atenția comuniștilor spre pro
bleme legate de dezvoltarea zooteh
niei — principala îndeletnicire a să
tenilor de aici. Cu acest prilej am 
refăcut și planul tematic al adună
rilor generale în lumina sarcinilor 
îzvorîte din documentele Conferinței 
Naționale a partidului“.

întărirea răspunderii față de atri
buțiile și sarcinile încredințate, în
tronarea spiritului de partid în munca 
organelor de stat, sporirea gradu
lui de înțelegere a necesității aplică
rii întocmai a legilor țării sînt doar 
cîteva din multiplele fire care leagă 
cele două funcții, ceea ce dă ex
presie concretă unei modalități de 
creștere a rolului conducător al parti
dului. Și în însemnările referitoare la 
acțiuni care privesc activitatea con
siliului popular se resimte implicit 
spiritul de partid. Astfel, dacă săte
nii, în urma unei insistente și con
vingătoare munci politico-educative 
desfășurate direct de organizația de 
partid, au înțeles să folosească aproa
pe toate posibilitățile de a pune in 
valoare fondul funciar cu care aici 
natura n-a fost prea darnică, atunci 
și consiliul popular a avut obligația 
să-i ajute să-și cultive cît mai bine 
terenurile. Așa se face că primarul 
și-a notat: cele 4 tractoare apar- 
ținînd consiliului popular, destinate 
transporturilor, să fie prevăzute cu 
pluguri pentru a ara loturile săte
nilor; procurarea de sămînță de po
rumb ; organizarea întrajutorării. 
„Din experiența mea, ne spune secre
tarul comitetului comunal de partid, 
am constatat că dacă la plenară, în 
adunările generale lucrurile sînt bine 
clarificate, răspunderile comuniștilor 
sint bine precizate, toate acestea au 
un efect pozitiv imediat în munca 
pe care ei o desfășoară in organele 
de stat, in organizațiile de masă și 
obștești, iar dubla mea funcție do
bândește atributele unei responsabili
tăți unitare, controlul pe care-1 efec

tuez în virtutea împuternicirilor mele 
devine și el mult mai eficient. Tot
odată, și eu sînt supus unui control 
din partea comitetului de partid, gre
șelile pe care le fac, se întîmplă une
ori și așa, sînt sesizate la timp și 
prin criticarea lor le pot înlătura 
înainte de a avea urmări mai serioa
se. Și aș mai adăuga un lucru pe 
care l-am învățat limpede din pro
pria-mi experiență : pentru un comu
nist care îndeplinește o funcție pe 
linie de stat, respectarea neabătută a 
legilor și reglementărilor oficiale re
prezintă o îndatorire de prim ordin".

Atragerea tuturor locuitorilor co
munei atît la stabilirea concretă a 
obiectivelor, deci la actul de de
cizie, cît și la înfăptuirea lor, 
reprezintă o componentă esențială a 
activității organizației comunale de 
partid. De aceea, nu întîmplător 
în agenda de lucru a secreta
rului comitetului comunal de partid 
pe pagini întregi sînt consem
nate propuneri și sugestii făcute la 
întîlnirile cu cetățenii, la adunările 
organizațiilor de masă și obștești, în 
timpul audiențelor din biroul prima
rului (repararea căilor de acces către 
pășunile' alpine, acordarea de terenuri 
tinerilor căsătoriți pentru construirea 
de case, confecționarea de costume 
pentru formațiile artistice), iar prin 
punerea în mișcare a mecanismului 
democrației socialiste, prin folosirea 
cu eficiență a întregului arsenal de 
forme și mijloace ale muncii poli
tico-educative, prin mobilizarea oa
menilor. toate acestea se constituie, 
apoi, în noi împliniri adăugate 
la cele de pînă acum. Iar ceea ce au 
înfăptuit pînă în prezent harnicii lo
cuitori ai comunei Valea Doftanei, 
din județul Prahova, gospodării 
prospere cu ogrăzile pline de ani
male. edificii cultural-sociale mo
derne, o vie activitate culturală 
(ansamblul folcloric „Crăițele" a fă
cut. turnee în Franța, Italia, Iugosla
via), aspectul urban al înfățișării sa
telor se datorează faptului că în or
ganele locale de stat, în celelalte 
forme de organizare democratică ale 
obștii, comuniștii au acționat astfel 
incit să fie în fruntea cetățenilor, să 
facă din fiecare dintre ei un factor 
conștient de participare la viața co
munei.

SOLEMNITATEA DEPUNERII JURĂM1NTUIUI MILITAR
In unitățile Ministerului Apărării Naționale

Duminică, 13 februarie, în unită
țile Ministerului Apărării Naționale 
a avut loc depunerea jurămîntului 
militar de către tinerii contipgentu- 
lui recent încorporat.

Desfășurată în atmosfera de pu
ternic avînt patriotic și revoluționar 
cu care întregul popor acționează 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, so
lemnitatea depunerii jurămîntului a 
constituit o caldă și entuziastă ma
nifestare a dragostei nemărginite și 
a profundului atașament ale milita
rilor față de patria noastră socia
listă, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor arma
te, omul care de peste o jumătate 
de secol desfășoară o eroică acti
vitate revoluționară în slujba intere
selor fundamentale ale poporului ro
mân, pentru libertate, fericire, pace 
și progres.

La festivități au participat gene
ral-colonel Constantin Olteanu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, membri ai Con
siliului de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
membri ai subunităților de gărzi pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, pionieri, părinți ai milita
rilor.

Jurînd credință nestrămutată pa
triei, poporului și partidului, cei mai 
tineri ostași s-au angajat cu întrea
ga lor ființă să nu-și precupețească 
eforturile pentru a deveni scutul de 
nădejde al țării, brațul ei înarmat, 
să înfăptuiască cu devotament și

fermitate, în toate împrejurările, po
litica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român, să execute fără 
șovăire misiunile încredințate, ordi
nele comandantului nostru suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ei și-au reafirmat angajamentul 
nestrămutat de a depune eforturi 
susținute pentru a contribui la rea
lizarea unei noi calități, superioare, 
în toate domeniile vieții ostășești, 
de a face totul pentru îndeplinirea 
cu fermitate a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a prevederi
lor Directivei comandantului suprem 
al forțelor armate, de a se pregăti 
temeinic din punct de vedere mili
tar și politic in conformitate cu ce
rințele doctrinei militare naționale — 
al cărei strălucit fondator este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —, folo
sind integral timpul afectat, baza 
materială aflată la dispoziție, mili- 
tind consecvent pentru întărirea or
dinii și disciplinei militare și a vi
gilenței revoluționare, muncind sîr- 
guincios pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor in economia na
țională.

Asemenea tuturor ostașilor țării, 
tinerii care au depus jurămîntul mi
litar și-au exprimat recunoștința 
fierbinte față de partid, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
grija deosebită pe care o poartă per
manent armatei, instruirii, educării 
și înzestrării ei, pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create, 
pentru întărirea cbntinuă a capaci
tății de apărare a patriei. Totodată, 
ei s-au legat solemn să acționeze cu 
responsabilitate comunistă pentru a 
fi gata oricînd să apere cu devota
ment și abnegație, împreună cu în
tregul popor, cuceririle socialiste, in
dependența, suveranitatea și integri
tatea patriei noastre dragi — Repu
blica Socialistă România.

In unitățile trupelor de securitate 
și de pompieri

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm prilejuit de cele două eveni
mente recente — Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român 
din 16—18 decembrie 1982 și sărbăto
rirea de către întregul nostru popor 
a 50 de ani de activitate revolution 
nară și a zilei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — ostașii 
celui mai tînăr contingent din uni
tățile trupelor de securitate și de 
pompieri au depus, duminică, 13 fe
bruarie 1983, jurămîntul militar, înalt 
legămint de credință față de patrie, 
partid și popor.

La solemnități au luat parte tova
rășul George Homoștean, membru al 
Comitetului Central al P.C.R., mi
nistrul de interne, membri ai Con
siliului de conducere al Ministerului 
de Interne, generali și ofițeri activi 
și de rezervă, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ăi 
Uniunii Tineretului Comunist, luptă

tori din gărzile patriotice și din de
tașamentele de tineret pentru apă
rarea patriei, pionieri, părinți și 
rude ale tinerilor militari.

In cadrul acestor solemnități, care 
au constituit vibrante manifestări de 
dragoste față de patrie, partid și po
por, față de cel mai iubit și. stimat 
fiu al națiunii noastre socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, comandant su
prem al forțelor armate, ctitor al 
României moderne, care conduce cu 
clarviziune și înțelepciune destinele 
poporului nostru spre noi culmi de 
progres și civilizație, tinerii ostași 
s-au angajat să obțină rezultate cît 
mai bune în pregătirea de luptă și 
politică, să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a îndeplini irepro
șabil misiunile încredințate, să con
stituie prin întreaga lor activitate 
exemple de disciplină și conduită 
ostășească.

cinema
e ochi de urs : SCALA' (II03 72) — 
9; 11,ÎS; 13,30; 15,45: 18; 20,15, GRIVI- 
ȚA (17 08 56) — 9: 11,15: 13.30; 15,45;
10: 20, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Facerea lumii ; STUDIO C59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19. ' ..
• Detașamentul „Concordia* î TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Zile fierbinți î BUZEȘTI (50 43 56)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Proprietarii : CIULEȘTI (11 55 46)
— 9; 1.1,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Comoara : ARTA (31 31 86) - 9;
11; 13; 15; 17.15; 19,30, MUNCA
(2.1 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Acel minut, acea secundă : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30: 15,45; 18; 
20. *
• Omul care ne trebuie : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Competiția: CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,30; 14,15: 17; 19,45, MODERN
(23 71 01) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Pirații secolului XX ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA
(317171) — 15.30; 17,30: 19,30.
• Orașul văzut de sus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. 
e Aii Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Călăuza : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 18,30.
e Agonia : SALA MICA A PALATU
LUI — 16,45; 20, PATRIA (11 86 25) — 
9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• Soarta Aurei și Argentinei : PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17.30; 19,30.
• Avalanșa : VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 18,30.
e Explozia : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Pe căi nelegale : EXCELSIOR 
(65 49 45) —• 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe aripile vîntului ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 13,30; 18.
9 Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 11,15; 14; 17; 
19.45. FAVORIT (45 31 70) — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, MELODIA (12 06 88) — 
9; 12,15; 13,30: 19.

Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 17; Anna celbr o mie de 
zile — 14; 18,45 : DOINA (16 35 38).
£ Marea evadare : FEROVIAR 
150 51 40) — 9; 12,15; 16; 19,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 19. 
0 Bunul meu vecin Sam : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13,30; 16; 19.
O Șeriful din Tennessee : FLOREAS-

CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30.
• Domnul miliard : AURORA
(35 04 66) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.
4) Imperiul contraatacă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; COS
MOS (27 54 95) 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30.
• Războiul stelelor : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 18,30.
• Sindromul: TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,30: 14; 16,45; 19,30.
• Expresul colonelului Von Ryan :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 19,30, 
(sala Atelier) : între patru ochi — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor, 14 68 00, Studioul 8) : Con
certul cvartetului „Clasic*4 — 19.30.
• Opera Română (13 18 57) ; Carmen 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei. 12 44 16) : Anecdote 
provinciale — 19.
• Teatrul Național din Iași „Vasile 
Alecsandri" (sala Teatrului Mic) : 
Sfînta sfintelor — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Con
curs de frumusețe'— 19.30.
O Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : MiCul infern — 19,30;
(sala Studio) ; Inele, cercei, beteală
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Victoria, 50 58 65) : Funcțio
narul de la Domenii — 19,30.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 Q0) : Zi-le d-alea de-ale noastre
- 19.
• Teatrul ,,Ion Vasil eseu14 (12 27 45): 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-Ali — 17; (sala Teatrul „Ion Va- 
silescu") : Tigrul purpuriu căruia-i 
plăceau clătitele — 10.
• Circul București (110120) : Mup
pets... la circ — 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) ; Veselia are cu
vintul — 19,30.
• Teatrul „Fantasio" — Constanța 
(la sala Mare a Palatului) : Fanțasio- 
rama — 16,30; 19,30.

t V
PROGRAMUL t

11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinalului
11,25 Flori patriei. Momente coregrafice 

pe muzică românească
11,55 Actualitatea economică
12,10 Tezaur folcloric ,
12,40 Călătorie prin țâra mea
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,30 Ansamblul folcloric „Cununa" din 

Petrești-Dîmbovița
16,45 Clubul tineretului
17,20 Cabinet profesional pentru lucră

torii din agricultură

17.50 1001 de seri
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20.35 Arc peste timp — 1933—1983
20,45 Partid erou, partid victorios
21,05 Dialogul faptelor
21,25 Teatru în serial : „Cînd trăiești 

mai adevărat" de Paul Everac. Re
gia : Ion Cojar. Prima parte

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL I
20,00 Telejurnal
20,20 Din marea carte a patriei
20.50 Numărătoarea inversă a primă

verii
21,10 Salonul TV al artelor plastice
21.35 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „I" — (I)
22,00 Telejurnal

ROMANIAFILM prezintă pe ecranele Capitalei, cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la eroicele lupte muncitorești din 
1933, programul

Lupta clasei muncitoare 
pentru construirea socialismului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

februarie, ora 20 — 18 februarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi în general rece, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de ninsoa
re, în jumătatea de est a țării $1 izolate 
în rest. Vintul va. sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale predo- 
minînd din sectorul nordic. Tempera

turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, local mai 
coborîte, Iar cele maxime între mi
nus 5 și plus 5 grade. Pe alocuri, dimi
neața și seara, se va produce ceață. La 
munte și în estul țării, trecător, zăpa
da va fi viscolită. în București : Vre
mea va continua să se răcească. Cerul 
va fi temporar noros. Va ninge. Vintul 
va sufla moderat, cu intensificări tre
cătoare din sectorul nord-estic. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
7 și minus 4 grade, iar cele maxime 
între plus 1 și plus 4 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

cu următorul repertoriu :
Cinema TIMPURI NOI : Partidul, inima țârii, O lume fără cer, 

Detașamentul Concordia, Așteptarea, Mastodontul, Subteranul ; STUDIO : 
Facerea Lumii ; CENTRAL : Omul core ne trebuie ; BUZEȘTI : Zile fierbinți; 
DRUMUL SĂRII : Orașul văzut de sus ; GIULEȘTI : Proprietarii ; PROGRE
SUL : Explozia,

Manifestări asemănătoare se vor desfășura in toate județele țării.

_________  VĂ INFORMĂM DESPRE: _________

Transportul de noapte în Capitală
Incepînd de la data de 5 februarie, 

întreprinderea de Transport Bucu
rești a procedat la reorganizarea 
circulației de noapte. Amănunte în 
legătură cu măsurile adoptate am 
aflat dintr-o convorbire cu tovară
șul ing. Constantin POPESCU, di
rector-adjunct al l.T.B.

— Prin ce se justifică schimbări
le introduse de l.T.B. in transportul 
de noapte al călătorilor ?

— Vechea rețea — deservită de 
autobuze — s-a dovedit neeconomi- 
coasâ, numărul pasagerilor la orele 
tîrzii nejustificînd deplasarea unor 
vehicule mari.

Pentru a se asigura cerințele de 
transport in orele tîrzii de seară și 
de noapte, au fost puse în circula
ție — între orele 22,30—5,30 — mi
crobuze în sistemul maxi-taxi 
cu 14 locuri fiecare, costul unei că
lătorii fiind 5 lei. Pe cele 21 de 
trasee de noapte, pe care circulau 
înainte 27 autobuze, circulă acum 50 
de microbuze (cu indicative in.ee- 
pind de la 401). Cu alte cuvinte, in 
noile condiții se călătorește mai co
mod, viteza de deplasare sporește, 
iar intervalul de succedare intre ve
hicule scade — ceea ce este în 
avantajul pasagerilor, mai ales în 
orele tîrzii.

— Ați afirmat că intervalul de 
succedare intre microbuze scade. La 
cit a fost stabilit acest interval ?

— în medie, la 20 de minute. Sînt 
insă trasee, de pildă 406 — spre Pan- 
telimon, 408 — spre Balta Albă, 411 
— spre bd. Metalurgiei, 412 — spre 
Giurgiului, 419 — spre Giulești, la 
care intervalele de succedare intre 
mașini variază între 11 și 15 minute. 
După cum sînt și altele la care in
tervalele sînt mai mari, datorită 
faptului că solicitările sînt foarte 
reduse : pe linia 403 (spre Lacul 
Tei), bunăoară, circula înainte un 
autobuz la 45 de minute ; acum cir
culă un microbuz la 30 de minute. 
Aș vrea să fac precizarea că numă
rul microbuzelor pe diferitele tra
see a fost stabilit numai după efec
tuarea unor sondaje repetate in 
timpul nopții. Și apoi, nimic nu este 
„bătut în cuie", ca să spun așa. în 
funcție de cerințele publicului călă
tor, de nevoile sale reale, vom ope
ra, dacă va fi cazul, modificări pe o 
linie sau alta, incit să răspundem cît 
mai bine solicitărilor.

Așa cum publicul a fost anunțat, 
toate liniile microbuzelor de noapte 
pornesc din zona Pieței Unirii. Locu
rile de amplasare a stațiilor vor su
feri însă unele modificări — ce vor

fi anunțate la timp — modificări 
determinate de lucrările la metro, 
ce încep în această zonă. Cît pri
vește restul stațiilor de microbuz, ele 
sint aceleași cu stațiile de pe traseu 
ale mijloacelor de transport in comun 
din timpul zilei, opririle fiind fa
cultative (doar dacă sînt călători în 
stații sau alții care cer să coboare). 
Ar mai fi de precizat că, spre deo
sebire de celelalte mijloace de 
transport în comun, al căror număr 
este intrucitva diminuat în zilele 
sfîrșitului de săptămînă, microbu
zele de noapte circulă, de luni pînă 
luni, cu întregul pare căruia i s-a 
dat această destinație.

Concomitent cu microbuzele, în 
timpul nopții continuă să circule si 
tramvaiele cu indicativul 56, pe tra
seul inelar ai liniei 26 de zi. Este 
un traseu lung de 22 km, care stră
bate tot orașul, făcind legătura și 
cu gările Nord și Basarab ; pe aceas
tă linie este stabilit un interval de 
succedare de 19—20 minute între 
vagoane.

— In aceste zile, numeroși cetă
țeni au adresat redacției întrebarea 
dacă punerea in circulație a micro
buzelor de noapte incepînd de la 
ora 22,30 modifică în vreun fel cir
culația celorlalte mijloace de trans
port in comun ?

— Precizăm din nou — cum am 
precizat tuturor celor care ne-au 
întrebat direct — că toate celelalte 
mijloace de transport in comun con
tinuă să circule, paralel cu microbu
zele de noapte, potrivit programului 
pe care l-au avut și pină acum. Mai 
precis, între orele 22—24 rămîn în 
circulație : la tramvaie — 61 la sută 
din parcul vîrfului de după-amiază, 
la troleibuze — 60 la sută și la auto
buze — 57 la sută din parcul de vîrf. 
Aceste vehicule încep să se retragă 
in funcție de orele de ieșire a schim
burilor din întreprinderi, dar nu mai 
devreme de ora 23, incit chiar și acei 
oameni ai muncii care au de străbă
tut distanțe mai mari pînă la locu
ințe vor putea apela, ca și pînă 
acum, la tramvaie, autobuze, trolei
buze. Maxi-taxiurile de noapte nu 
fac decît să dubleze, în perioada 
22.30—24, aceste mijloace și nu le 
înlocuiesc.

— Gara de Nord reprezintă, cum 
bine se știe, un punct de mare 
afluență al Capitalei. S-au luat mă
suri pentru ca acest punct să fie 
deservit corespunzător in orele de 
seară și de noapte ?

— Gara de Nord este deservită in 
timpul zilei de 36 mijloace de trans

port in comun : 11 linii de tramvai, 
11 linii de troleibuz și 14 linii de 
autobuz. între orele 21,30—24, inter
valele dintre tramvaie și troleibuze 
se mențin conform programului de 
circulație stabilit, adică între 5—20 
de minute ; la autobuze, intervalele 
se micșorează, adică mașinile circu
lă mal des pină la miezul nopții, 
la intervale ce variază între 4—17 
minute. Să luăm ca exemplu concret 
mașinile de pe linia 177 (care stră
bat un traseu destul de lung, legind 
Complexul Străulești cu zona cen
trală a orașului) în răstimpul 
20—21,30, ele circulă din 10 în 10 mi
nute, pentru ca apoi, de la 21,30 pină 
la miezul nopții, intervalul să scadă 
la 7—8 minute. Analizînd graficele, 
intre orele 20—24 rezultă, numai la 
această linie, 58 de treceri pe la Gara 
de Nord in ambele sensuri.

Aș mai adăuga că vehiculele de 
pe 27 de linii de transport — din to
talul amintit de 36 — trec pe la gară 
între orele 23,30 și 0,05—0,30, în ra
port direct cu plecările și sosirile 
trenurilor. Acestor mijloace li s-au 
adăugat acum microbuzele (maxi-taxi) 
de noapte de pe 3 linii : 419, 421 și 
422, care ajung, fiecare, în zona gă
rii la intervale de 15—20 de minute 
și care, prin intermediul celorlalte 
microbuze de noapte, înlesnesc 
practic legătura dintre gară și tot 
restul orașului.

— Ce întreprinde l.T.B. pentru ca 
tot ceea ce s-a pus pe hârtie să fie 
aplicat cu rigurozitate în practică, 
ce măsuri se iau pentru întărirea 
disciplinei șoferilor ?

— Trebuie să recunoaștem că un 
șir de neajunsuri, intre care nu în 
ultimul rind indisciplina lucrătorilor 
noștri, impietează încă asupra ritmi
cității circulației în oraș. Cu atît mai 
mult intărim controlul în timpul 
nopții, pentru ca introducerea nou
lui sistem cu microbuze, menit să 
ușureze transportul călătorilor, să nu 
fie afectat de întirzieri nejustificate, 
în acest sens, responsabilii capete
lor de linii de la Piața Unirii au 
obligația de a confirma efectuarea 
fiecărei curse, respectarea strictă a 
graficelor de circulație stabilite, iar 
patrulele de noapte ale l.T.B. exer
cită, la rindul lor, controlul desfă
șurării traficului. Sperăm ca rezul
tatele întregului sistem — atît de 
organizare, cît și de control — să fie 
cît mai eficiente, in interesul bunei 
serviri a cetățenilor Capitalei.

MARIA BAB O IAN

i ;---------------------—:........................ .................... ...............

Memoria uzinei
(Urmare din pag. I)
mică. Peste tot se operau 
concedieri. Aceeași Soar
tă o împărtășeau și inte
lectualii, iar pe țărani îi 
strîngeau de gît impozi
tele grele. Socoteau pa
tronii să lasă din criză 
pe spinarea noastră.

— Și atunci nu am mai 
așteptat, am pus în func
țiune sirena uzinei — in
tervine tovarășul Văsile 
Niță. Muncitorii au lăsat 
cu toții lucrul. Eram 
foarte tinăr, de-abia ie
șisem lucrător sculer, dar 
mă simțeam vechi „le- 
maîtrist" pentru ■ că și 
tata și frații tatei mun
ceau tot aici. Am organi
zat comitetul de acțiune, 
așa cum ne indicase 
partidul. în fruntea lui 
l-am ales pe muncitorul 
comunist Petre Ionescu. 
El a instalat pichetul de 
grevă la intrarea princi
pală.

— Era absolut necesar 
să procedăm așa, pentru 
că patronul a recurs ime
diat la ajutorul spărgăto
rilor de grevă din afară 
— precizează tovarășul 
Anton Moisescu. în în
vălmășeala care s-a pro
dus la poartă, o slugă a 
patronului l-a ucis mișe
lește, pe la spate, pe Pe
tre Ionescu.

— Credea că, înlătu- 
rînd un om, s-ar fi pus 
capăt luptei ?

— Este greu de preci
zat. Crima mișelească 
ne-a îndirjit însă și mai 
tare in hotărirea noastră 
de a nu da un pas îna
poi. Peritru că hotărirea 
fusese a noastră, nu a 
unui singur om — așa ne 
învățase partidul să pro
cedăm, altfel nu puteam 
izbîndi. Ne simțeam pu
ternici. Se solidarizaseră 
cu noi muncitorii de la 
„Wolf", de la ..Vulcan", 
cei de la Uzinele de gaz 
și electricitate de la Fi
laret. La rindul nostru, 
cînd muncitorii altor 
uzine intrau in luptă 
deschisă, ne solidarizam 
cu lupta lor, revendică
rile lor erau și revendi
cările noastre, ne spriji
neam moral și material.

— Ce rezultat a avut 
acțiunea muncitorilor de 
la „Lemaitre" ?

— Greva a durat în jur 
de douăzeci de zile. A 
fost printre cele mai pu
ternice, din acel an. în

București. Patronul a ce
dat. Solidaritatea munci
torească a fost arma cea 
mai eficace în toți acei 
ani de aprigă bătălie. în 
fața ei, oricît ar fi fost 
de uniți patronii — și 
erau ! — sfirșeau prin a 
accepta revendicările 
noastre. Era o armă de 
partid, o armă comunis
tă ; de aceea și loveau 
exploatatorii, în primul 
rind, in comuniști.

Se ridicau în vremea 
aceea la luptă pentru 
drepturile lor muncitorii 
Reșiței, ai I.A.R.-ului de 
la Brașov, ai „Astrei" de 
la Arad sau cei din por
turile de la Dunăre și de 
la mare, metalurgiști, pe
troliști, ceferiști, texti- 
liști. în sprijinul lor ve
neau miile și miile de 
muncitori ai celorlalte 
uzine și fabrici din în
treaga țară. în viitoarea 
valului revoluționar, so
lidaritatea muncitoreas
că cuprindea masele largi 
de oameni ai muncii. 
Exemplul muncitorilor 
era urmat de țăranii să
raci înglodați în datorii 
— ei îi alungau din sate 
pe reprezentanții autori
tăților care le sechestrau 
bunurile ; exemplul mun
citorilor era urmat de 
intelectualii pe care efec
tele crizei economice 
nu-i ocoliseră : profesori, 
învățători, funcționari, 
artiști își strîngeau rîn- 
durile, își strigau protes
tul, se solidarizau cu 
lupta clasei muncitoare 
împotriva nedreptăților și 
asupririi, împotriva tas- *■ 
cismului.

— Neuitat rămîne mo
mentul culminant al tu
turor acestor bătălii din
anii 1929—1933 — spune 
tovarășul Vasile Niță. 
Petroliștii și ceferiștii au 
declanșat puternicele lor 
greve, „Lemaîtriștii" se
aflau și ei în primele rîn-
duri în fața cordoanelor
poliției, pe Grivița, ma-
nifestînd în 
muncitorilor 
Rupeam din

sprijinul 
ceferiști, 
salariile

noastre și le ajutam fa
miliile, așa cum a făcut,
dealtfel, întreaga munci
torime atunci. Se regă
seau alături, în luptă
muncitorii comuniști, cei
social-democrați, cei fără
de partid, toți cei ce în
țelegeau că singura forță 
din țara asta capabilă 
să-i făurească un alt des

tin era clasa noastră 
muncitoare. Eram uniți 
cu toții, ne unea partidul 
comunist, idealul său de 
dreptate și libertate în 
acele clipe cînd fascismul 
începuse să-și ridice 
capul.

— Fiecare colțișor din 
uzina asta, chiar dacă ea 
s-a transformat din te
melii, îmi evocă o intim- 
plare concretă din anii 
aceia eroici — adaugă to
varășul Anton Moisescu. 
în fața unui strung re
văd chipul unui muncitor 
care citea atent un ma
nifest strecurat de noi, 
utociștii ; în această 
curte a uzinei, în liniștea 
ei de acum, parcă aud și 
azi rumoarea masei mun
citorilor, care-și cereau 
drepturile refuzate de 
patroni. Uzina era școala 
în care învățam ce în
seamnă și cum trebuie să 
lupți pentru demnitatea 
ta de muncitor, pentru li
bertate. Uzina m-a for
mat ca revoluționar co
munist.

— Da, în uzină era o 
celulă de partid foarte 
puternică — își aminteș
te tovarășul Tudor Nico
lae. Eu eram deja strun
gar atunci, cunoșteam pe 
toată lumea, dar tirziu de 
tot am aflat că secretar 
al celulei era tovarășul 
Vasile Niță. Atît de bine 
organizați erau comu
niștii. Cuvintul lor cu
prindea însă gîndul nos
tru, speranțele noastre de 
viitor. De aceea aveam 
încredere neclintită în 
partid și îl urmam hotă- 
țîți, știind că drumul pe 
care ne conduce neînfri
cat era drumul libertății 
noastre de astăzi.

— Pentru noi, comu
niștii, cuvintul miine 
rostit atunci in luptă în
semna țara de astăzi, li
beră. independentă, cu 
industria ei modernă fău
rită de muncitori liberi, 
stăpîni pe soarta lor, pe 
munca lor creatoare — 
rostește cu glas încărcat 
de emoție tovarășul Va
sile Niță. Era un vis fru
mos, care ne întărea în 
luptă. în fiecare acțiune 
era prezent idealul nos
tru înalt — și cînd pri
meam o sarcină de 
partid, și cînd transmi- 
team indicațiile de partid 
tovarășilor din celulă. 
Hotărâm in spirit colec
tiv. comunist, cum să

acționăm uniți, solidari, 
fermi, cu îndrăzneală re
voluționară. Așa am iz
butit în tot ce a între
prins partidul de-a lun
gul tuturor acelor ani, 
așa am izbîndit și in re
voluția socialistă.

Deseori spunem cu 
justificată mîndrie că 
noi sintem azi stăpinii, 
noi hotărim. noi transfor
măm în realitate proprii
le noastre decizii. Așa și 
este : uzina, fabrica, toa
te unitățile socialiste sînt 
ale întregului popor, iar 
la temelia lor se află și 
rodul luptei eroice a îna
intașilor care, asemenea 
acestor veterani ai bătă
liilor muncitorești din 
anii 1929—1933, au scris 
cu abnegație prologul re
voluției socialiste, înfăp- 
tuind-o apoi, avind feri
cirea să-și aducă din plin 
contribuția și la dobin- 
direa impunătoarelor cu
ceriri de astăzi. Urmă
rind mărturisirile vete
ranilor mă gindesc că 
democrația muncitoreas
că iși trage, de fapt, ră
dăcina din acele mari și 
aprige bătălii de clasă, 
s-a născut în focul luptei 
— de aceea o și numim 
revoluționară.

— Pe drept cuvînt se 
afirmă că evenimentele 
din anii 1929—1933 se în
scriu ca pagini glorioase 
ale luptei partidului nos
tru comunist pentru con
struirea noii societăți — 
subliniază unul dintre 
participanții la discuție, 
exprimind și gîndul ce
lorlalți Iată, se împli
nesc 50 de ani de atunci... 
Simbolic parcă, odată cu 
ele incepe și destinul 
eroic, de înflăcărat co
munist, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ridi- 
cînd în fața noastră și 
in fața istoriei pilda no
bilă a cutezanței revolu
ționare in permanentă 
acțiune. Și primul ei în
semn, atunci, ia începu
tul celor cinci decenii de 
glorioasă activitate revo
luționară pe care o oma
giem cu nețărmurită 
mindrie, avea glasul pu
ternic al solidarității 
muncitorești, afirmată cu 
fermitate, cu convingerea 
nestrămutată in victoria 
luptei partidului comu
nist pentru dreptatea și 
libertatea celor ce mun
cesc. Pentru luminoasa 
zi de azi a țării.

• IMPLANT OSOS 
DIN CORALI. Un grup de 
cercetători francezi au constatat 
că fragmente de schelete de 
corali pot fi utilizate ca înlocui
tori pentru implantări osoase. 
Ei au menționat că un experi
ment efectuat pe ciini a demon
strat că implantul coralian este 
rapid „colonizat" de celulele 
osoase ale gazdei și degradat 
lent de unele dintre acestea, 
calciul său fiind reutilizat pe 
loc. Se formează os compact, 
iar vindecarea leziunii este ra
pidă și satisfăcătoare. Revista 
„La Recherche" precizează că 
acest material — abundent și 
relativ ieftin — prezintă o mare 
importanță pentru chirurgia or
topedică umană, deoarece me

dicul ar putea alege coralul a 
cărui structură se înrudește cel 
mai mult cu cea a osului care 
trebuie înlocuit.

• BICICLETĂ ERGO- 
NOMICĂ. Un grup de spe
cialiști ai Universității din Har- 
koy (Ucraina) a realizat o bici
cletă ergonomică utilizabilă și 
în apartamente, cu ajutorul că
reia se poate simula pedalatul 
pe o șosea cu orice profil sau în 
pantă. Ea permite, totodată, gra
darea solicitării in funcție de 
virsta celui ce pedalează, ceea 
ce este deosebit de important 
pentru individualizarea antre
namentelor. Specialiștii în do
meniul fiziologiei afirmă că o 
jumătate de oră de antrenament 
zilnic cu ajutorul bicicletei ergo-

nomlce permite întărirea siste
mului cardiovascular.

• O NOUĂ METO
DĂ DE DEMOLARE A 
CLĂDIRILOR. Se ?tie că de
molarea unei clădiri vechi aflate 
într-o zonă intens construită a o- 
rașului dă destulă bătaie de cap 
și înseamnă cheltuieli destul de 
mari, pentru că intr-un aseme
nea caz explozibilii nu sint uti
lizabili. O soluție originală oferă 
cercetătorii de la Institutul ci
mentului din Pekin, care au 
realizat o pulbere în stare să a- 
sigure demolarea unor construc
ții de beton în condiții de „li
niște" și cu cheltuieli reduse. 
Amestecată cu apă, această 
pulbere se introduce în crăpă

turi sau în orificii special făcu
te în ziduri. într-un răstimp de 
24 de ore pulberea se extinde, 
astfel incit betonul nu rezistă și 
se năruie. Noua metodă este uti
lizabilă și la prelucrarea pie
trei.

e VALORIFICAREA 
LEGENDELOR AFRICA
NE. La Dakar, capitala Sene
galului, s-a desfășurat, timp de 
o săptămînă, un simpozion con
sacrat legendelor orale africane, 
întrunind cercetători, scriitori.

poeți și critici din Africa. Asia, 
America Latină și Europa, sim
pozionul a avut ca scop apărarea 
bogatului tezaur pe care-1 repre
zintă legendele africane in fața 
acțiunii distructive exercitate 
asupra culturilor naționale de 
pe continent de către „neocolo- 
nialismul cultural". în cadrul 
lucrărilor s-a propus crearea 
unor institute de cercetări asu
pra legendelor, a unui fond pan- 
african pentru publicarea de 
lucrări bazate pe legendă, in
stituirea I unul premiu literar și 
înființarea unei fundații in spri
jinul renașterii culturilor națio
nale de pe continent

• NUMĂRUL FUMĂ
TORILOR A SCĂZUT, 
DAR... Numărul fumătorilor 
din țările din Piața comună a 
scăzut, dar consumul de țigări 
aproape s-a dublat. Mai puțini 
fumători, dar mai mult fum. Un 
fumător din doi fumează peste 
20 de țigări pe zi. Astfel, con
sumul de țigări a crescut de la 
378 miliarde, în 1960, la 564 mi
liarde, în 1980, în timp ce nu
mărul fumătorilor, inclusiv de 
pipă și țigări de foi. a scăzut de 
ia 48,3 la sută la 41,9 la sută din 
populația adultă. Cea mai în
semnată reducere a fumători
lor s-a înregistrat în Franța, de 
la 53 la sută, in 1970, la 40 la 
sută, în 1980. Printre măsurile 
de combatere a fumatului, în

Italia a fost interzisă cu desă
vârșire publicitatea pentru tu
tun. Pe de altă parte, un studiu 
pe această temă relevă că 40 
ia sută dintre adepții viciului 
de a fuma sînt femei. în sfîr- 
șit, studiul constată că fumă
torii înveterați manifestă, in a- 
celași timp, înclinația spre con
sumul de alcool.

• MASA PLASTICĂ 
DIN PLANTE. Savanți en
glezi au elaborat tehnologia 
producerii unei mase plastice 
din plante. Materia primă de 
bază o constituie frunzele, tul
pinile, precum și alte deșeuri ve
getale. Masa plastică obținută 
se păstrează în stare lichidă, 
prelucrarea In piesa finite

avind loc la o temperatură de 
60—70 de grade. Masa plastică 
din plante revine considerabil 
mai ieftin decît cea obținută din 
petrol.

• TEMPLUL DE SUB 
LANUL DE OREZ. Frag_ 
mente dintr-un templu ridicat 
cu aproximativ 1300 de ani în 
urmă au fost găsite la doi me
tri adincime în apropiere de 
orașul japonez Sakurai. Deasu
pra se afla un lan cu orez. Este 
vorba de o porțiune de coridor 
lungă de 6,5 m și înaltă de 2,4 
m. despre care se presupune 
că a aparținut unei străvechi 
construcții de lemn, templul 
Yanada, care a fost parțial dis
trus de către un incendiu acum 
1000 de ani.



ÎNLĂTURAREA PERICOLULUI NUCLEAR
ORIENTUL MIJLOCIU

DEZIDERA T PRIMORDIAL AL POPOARELOR
Protest al oamenilor de știință caliiornieni

• La Alqer a început sesiunea Consiliului Național Palestinian
• Manifestații masive ale populației arabe palestiniene din 
Cisiordania • Numirea noului ministru israelian al apărării

Actualul președinte Spyros Kyprianou reales cu majoritate 
substanțiaiă de voturi

WASHINGTON. — Un grup de 
profesori și cercetători științifici de 
la Universitatea Stanford, stațul 
California, au semnat o petiție în 
care protestează împotriva efec
tuării de cercetări cu caracter mili
tar in această instituție-de învăță- 
mint superior. în document se re
levă că salariații universității refuză 
să colaboreze cu Pentagonul, pen-

tru a nu contribui la accelerarea 
cursei înarmărilor și la periclitarea 
păcii lumii.

Acum cîteva zile, în instituțiile 
de invățămînt superior din Cali
fornia s-au desfășurat manifestații 
studențești în cursul cărora s-a 
cerut încetarea înarmărilor 
cleare.

„Opinia publică 
are dreptul să știe 

totul despre 
bombardamentele 
atomice din 1945”

O elocventă ilustrare a modului cum sînt înțelese „drepturile omului" în 
lumea capitalului: un demonstrant împotriva armelor nucleare brutalizat 
de membrii poliției militare în apropierea bazei aeriene americane Van

denberg din Lompoc, California

„Nu, pregătirilor de război„Da, dezvoltării 
învățămîntului!”

LONDRA. La Londra a avut loc o 
amplă demonstrație de protest a ti
neretului împotriva amplasării rache
telor americane pe teritoriul Marii 
Britanii. In cursul demonstrației, ti
nerii britanici au cerut să se pună 
capăt creșterii cheltuielilor militare 
și reducerii alocațiilor pentru pro
gramele sociale, în special a aloca
țiilor destinate învățămîntului. Sub 
deviza „Nu, pregătirilor de război I 
Da, dezvoltării învățămîntului I”, ti
nerii participanți la manifestație au 
cerut guvernului britanic să nu per
mită amplasarea rachetelor nuclea
re americane pe pămîntul țării șl 
să renunțe la planurile de dotare a 
flotei de submarine cu sisteme de 
rachete „Trident-2

pantele la „tabăra păcii" din fața 
bazei militare americane de la 
Graham-Common (comitatul Berk
shire). La această bază a sosit o 
coloană de mașini cu ajutoare a- 
limentare și medicamente din partea 
sindicatelor britanice destinate 
grupurilor de femei care se află 
aici în cadrul acțiunii de protest 
împotriva amplasării pe teritoriul 
Marii Britanii a armelor nucleare 
americane.

Țot în Marea Britanie continua 
acțiunile de solidaritate cu pârtiei

Pentru reducerea 
înarmărilor 

și crearea de zone 
denuclearizate

PARIS. — La Touari (Franța) 
s-au încheiat lucrările comisiei 
permanente pentru dezarmare a 
Federației mondiale a oamenilor 
de știință. Participanții au dezbă
tut o serie de rapoarte consacrate 
consecințelor distrugătoare 
unui război în cursul căruia s-ar 
folosi arme de exterminare 
masă, în primul rind nucleare și
chimice, precum și aspecte legate 

■ de extinderea contribuției oameni
lor de știință la lupta opiniei pu
blice pentru oprirea cursei înarmă
rilor. Documentul relevă importan
ta inițiativelor cu privire Ia redu
cerea înarmărilor și crearea de 
zone denuclearizate, libere de arme 
de exterminare în masă, în diferite 

^regiuni ale lumii.

— In capitala 
cea de-a treia
a consiliului organizației 
pentru preintimpinarea

TOKIO 
avut loc 
națională 
„Medicii 
unui război nuclear"'. Participanta 
la conferință au analizat rolul și 
sarcinile lucrătorilor din domeniul 
sănătății la mișcarea antirăzboinică 
și antinucleară. Pină acum, in 11 
prefecturi din țară s-au constituit 
asociații locale ale organizației 
„Medicii pentru preintimpinarea 
unui război nuclear". Participanta 
și-au exprimat hotărîrea să desfă
șoare o amplă propagandă antinu
cleară in rindul populației și să-și 
coordoneze acțiunile cu celelalte 
organizații pentru pace din tară. 
Participanta au constituit grupuri 
pentru stabilirea de legături cu 
asociația internațională „Medicii 
pentru preintimpinarea unui război 
nuclear".

Japoniei a 
conferință

La Nagasaki a fost creată o 
nouă organizație pentru pace, in
titulată „Consiliul de aefiuni pen
tru întărirea păcii". La lucrările 
de constituire a noii organizații^ 
au luat parte peste 300 de repre
zentanți ai diverselor 
sociale din Nagasaki și 
orașe ale țării. Din noua organiza
ție fac parte membri ai organiza
țiilor sindicale, de femei, de tine
ret și religioase din întreaga Ja
ponie.

„Japonia și opinia publică mon
dială trebuie să știe tot adevărul 
despre urmările bombardamentului 
atomic de la Nagasaki din august 
1945", se subliniază in declarația 
dată publicității de noua organiza
ție. Totodată, in declarație se cere 
guvernului nipon să respecte strict 
cele trei principii antinucleare : de 
a nu introduce în țară, de a nu 
poseda și a nu produce arme nu
cleare.

organizații 
din alte

14 (Agerpres). 
pace, sub lo- 

și prietenie 
desfășurat în

SAINT GEORGE’S 
— Un marș pentru 
zinca „Pentru pace 
între popoare", s-a
Grenada. Participanții, în majori
tate tineri, s-au pronunțat pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare.

ALGER 14 (Agerpres). — La 14 fe
bruarie a început la Alger cea de-a 
16-a sesiune a Consiliului Național 
Palestinian. Lucrările au fost des
chise de Khaled Al Fahoum, pre
ședintele Consiliului Național Pales
tinian, în prezența tuturor liderilor 
rezistenței palestiniene. în frunte cu 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. La ședința 
inaugurală au luat parte Chadli 
Bendjedid, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
și alte persoane oficiale ale țării- 
gazdă, precum și Chedli Klibi, secre
tar general al Ligii Arabe.

La lucrările Consiliului Național 
Palestinian asistă ca invitate nu-' 
meroase delegații de peste hotare.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

BEIRUT 14 (Agerpres). — La 
Khalde (în apropiere de Beirut) a 
avut loc luni cea de-a 15-a rundă a 
negocierilor tripartite libanezo-is- 
raeliano-americane, în problema Re
tragerii trupelor israeliene din Li
ban. Lucrările s-au desfășurat în șe
dință plenară, continuind, apoi, in 
subcomitete.

Următoarea rundă a tratativelor 
tripartite va avea loc joi în locali
tatea israeliană Nathanya.

Manifestații masive 
arabe palestiniene, 
semn de sprijin față 
16-a sesiune a Consiliului Național 
Palestinian, au avut Ioc luni în mai 
multe orașe și tabere de refugiați 
din Cisiordania ocupată, transmite 
agenția W.A.F.A. Participanții și-au 
exprimat, de asemenea, protestul îm
potriva ocupației israeliene, a pla
nurilor expansioniste ale Israelului 
în Cisiordania și Gaza. Trupele de 
ocupație israeliene i-au împrăștiat 
cu forța pe demonstranți, iar auto
ritățile militare’au amînat reluarea 
cursurilor universitare și școlare 
pină simbăta viitoare, pentru a îm
piedica noi acțiuni ale tineretului 
arab palestinian, scrie W.A.F.A.

ale populației 
organizate îh 
de cea de-a

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Luni, 
la Tel Aviv a fost anunțată numirea 
în funcția de ministru al apărării a 
lui Moshe Arens, fost ambasador al 
Israelului în S.U.A., transmit agen
țiile internaționale de presă. Arens 
îi succede lui Ariel Sharon, care și-a 
prezentat demisia în urma acceptării- 
de către guvern a raportului „Comi
siei Kahane" privind împrejurările 
în care au fost comise, în septem
brie 1982, masacrele din taberele de 
refugiați palestinieni Sabra și Sha- 
tila, din vestul Beirutului.

NICOSIA 14 (Agerpres). — Alege
rile prezidențiale desfășurate dumi
nică în Cipru s-au soldat cu victo
ria actualului șef al statului, Spyros 
Kyprianou, în favoarea căruia au 
votat 56,54 la sută dintre alegătorii 
greco-ciprioți prezenți la urne. Pre
ședintele Kyprianou a beneficiat, pe 
lingă sprijinul propriei formațiuni 
politice — Partidul Democratic — și 
de cel al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
între aceste partide funcționînd o 
alianță electorală avînd ca platformă 
politică soluționarea echitabilă a 
problemei cipriote.

Celorlalți doi candidați în alege
rile prezidențiale — Glafkos Clerides 
(Adunarea 
Lyssa rides 
E.D.E.K.) 
la sută Și,

Democratică) și Vassos 
(Partidul Socialist — 

— le-au revenit 33,93 
respectiv, 9,53 la sută din

voturile exprimate. Nu este lipsit de 
semnificație, pentru relevarea sensu
lui opțiunilor 
că ambii i 
ruperea 
tare.

Intr-'o 
anunțarea 
președintele Spyros Kyprianou a 
subliniat că obiectivul prioritar al 
acțiunilor sale politice îl va constitui 
restabilirea unității naționale a 
Ciprului. Arătînd că va continua să 
militeze pentru reluarea convorbiri
lor intercomunitare, el a anunțat 
are în vedere să se întîlnească, 
luna aprilie, cu secretarul general 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
vederea inițierii unei acțiuni 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
care să ducă la depășirea actualului 
impas al negocierilor.

electoratului, faptul 
se pronunțau pentru intre- 
negocierilor intercomuni-
primă declarație după 

rezultatelor scrutinului.

că 
in 
al 
in 
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Accesul la independență al Namibiei

„In așteptarea 

zadarnică a unui loc

de muncă"
Relatările revistei ,,Stern" 

în legătură cu șomajul 
din R.F.G.

Grupul parlamentar al Partidului 
Muncii din Israel a depus o moțiune 
de cenzură, cerînd înlăturarea gene
ralului Ariel Sharon din guvern — 
informează postul de radio 
Acțiunea Partidului Muncii 
după anunțarea de . către 
de Miniștri a hotărîrii de 
ține pe Sharon în guvern ca ministru 
fără portofoliu, în pofida demisiei 
sale din funcția de ministru al apă
rării.

israelian. 
intervine 
Consiliul 
a-1 men-

Ședință comună 
a forurilor de conducere

problemă a cărei soluționare 
nu mai poate fi amînată

• Concluziile la încheierea turneului 
general al O.N.U. • Sesiunea Comitetului de eliberare al O.U.A.

african al secretarului

PÎNĂ UNDE?...

ale

în

Desen de Tudor ISPAS

Ocupîndu-se de creșterea conti
nuă a șomajului în R.F.G., fenomen 
care la ora actuală afectează 
aproape 2,5' milioane persoane, 
ceea ce reprezintă 9,1 la sută din 
populația activă, revista „Stern" 
scrie intre altele :

„încă de la ora șase dimineața, 
cu două ore înainte de începerea 
programului, cei care doresc un 
loc de muncă așteaptă la poarta 
oficiului de plasare a forțelor de 
muncă din Hamburg. Scene ase
mănătoare nu au loc numai la 
Hamburg, ci pretutindeni, in țară, 
fie că este vorba de Dortmund sau 
Duisburg, Passau sau Gonau, sute 
și sute de șomeri aleargă, 
dis-de-dimineață, după serviciu.

Cu mult peste două milioane de 
cetățeni vest-germani nu au in 
prezent un loc de muncă... Lucru
rile nu mai sint ca pe*vremuri in 
țara «miracolului economic». Oa
menii încep acum să-și schimbe 
modul de gindire. Aceste schimbări 
au loc sub impactul realităților: nu 
trece o zi fără să se anunțe con
cedieri sau dificultăți la firme ca 
AEG, Bauknecht, Neff, Krupp, Ma- 
girus-Deutz, MAN, Saarstahl sau 
Zanker, in construcțiile aviatice, la 
șantierele navale.

Șomajul in masă a ajuns să fie 
considerat un fel de catastrofă na
turală.

Deosebit de periculoase sint efec
tele psihice ale acestei situații. Po
trivit Uniunii profesionale a psiho
logilor vest-germani, sporirea șo
majului este răspunzătoare de 
«creșterea simptomelor depresive, 
a tulburărilor psihice, a îmbolnăvi
rilor psihosomatice și a încercări
lor de sinucidere»...

Pentru moment, conchide săptă- 
mînalul\.vest-german, există prea 
puține șanse de a îmbunătăți ra
pid situația locurilor de

. ★
BONN 14 (Agerpres). 

drul unei întruniri care 
șurat la Dortmund, reprezentanții 
a 48 de organizații ale șomerilor 
vest-germani au. hotărit să organi
zeze o campanie, de protest la sca
ră națională împotriva șomajului.

din R. P. Bulgaria
SOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia 

s-au desfășurat lucrările ședinței 
comune a C.C. al P.C. Bulgar, Con
siliului de Miniștri și conducerilor 
organizațiilor politice de masă și 
obștești din R. P. Bulgaria. După 
cum relevă agenția B.T.A., Grișa 
Filipov, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat raportul „Cu 
privire la îndeplinirea în continuare 
a programului de creștere a nivelu
lui de trai al poporului in conformi
tate cu hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al P.C. Bulgar".

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.

r

muncă".

—. în ca- 
s-a desfă-

Vocația de pace, trăsătura fundamentală a poporului român, 
strălucit exprimată de gindirea teoretică si acțiunea practică

i

(Urmare din pag. I)
urmat celuide evenimentele care au 

de-al doilea război mondial și anume 
că pacea înseamnă mai mult decît 
absența războiului. Cursul vieții in
ternaționale, starea relațiilor dintre 
statele atit de diverse ale unei lumi 
în plină prefacere determină ca pa
cea să devină un proces neîntrerupt, 
condiționat in finalizarea sa de ac
țiunea riguroasă a unei serii întregi 
de factori. In concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, o condiție funda
mentală a păcii este respectul inde
pendenței și suveranității fiecărui 
stat, ale fiecărui popor. Intr-adevăr, 
în toate cazurile atit de frecvent în- 
tilnite în istoria mai veche sau mai 
nouă a lumii, principala cauză a 
conflictelor o constituie nesocotirea 
acestui principiu de prim ordin , al 
raporturilor interstatale. De aseme
nea, în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pacea este 
recunoașterea necesității 
și în primul rînd a celei

corelată cu 
dezarmării 

t__________  . _ nucleare, cu
respectarea principiilor coexistenței 
pașnice, cu renunțarea la forță și la 
practicile anacronice ale politicii de 
presiune și dictat, cu consacrarea 
negocierilor politice drept unică 
metodă de reglementare a conflicte
lor și disputelor, cu angajarea tutu
ror statelor pe calea edificări) unei 
noi ordini politice și economice mon
diale. Pacea, obținută pe această 
cale și clădită pe încredere și voința 
generală de conlucrare, nu este o 
pace utopică. Poate deveni utopică 
orice iluzie că, în condițiile atit de 
complexe ale evoluției istorice con-

a tovarășului Nicolae Ceausescu
temporane, pacea poate fi obținută 
în afara recunoașterii, practic dove
dită, a acestor postulate. După cum 
deseori releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pacea se identifică cu 
viața. Dar, la fel ca viața, pacea 
presupune o necurmată și dinamică 
luptă pentru a-i anihila adversită
țile și adversarii, pentru a-i putea 
valorifica virtuțile in 
unei bunăstări materiale 
tuale, de care să se bucure, nedefi
nit în timp, toți oamenii. Pacea este 
astăzi fragilă, pîndită mereu de pri
mejdii și amenințări, de acumularea 
unor stocuri uriașe de arme din ce 
în ce mai distrugătoare, de suspi
ciune, de înfruntări pentru menține
rea sau dobindirea de noi zone de 
influență, -de conflicte violente, al 
căror impact asupra climatului mon
dial devine din ce în ce mai pericu
los, de refuzul acceptării sincere și 
integrale a principiilor coexistenței 
pașnice drept cadru firesc și necesar 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
destinderii, cooperării și securității. 
Toate acestea impun, așa cum dese
ori și puternic sublinia secretarul 
general al partidului nostru, ca efor
turile în vederea determinării unui 
curs nou, constructiv al vieții inter
naționale să fie înzecite, ca acțiu
nile întreprinse de popoare, solida
ritatea lor viguros manifestată .în 
aceste acțiuni să fie in măsură a im
pune buna înțelegere și colaborare 
internațională.

Deoarece, și din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu exprimă un ade
văr confirmat de viață, dacă pacea 
apare ca urgentă și imperativă, ea

beneficiul 
și spiri-

este în același timp posibilă. Aceas
ta, prin voința politică a statelor de 
a evita unica alternativă a păcii 
care este războiul, prin voința tot 
mai hotărîtă a popoarelor de a în
drepta actualul curs al vieții inter
naționale pe făgașul conlucrării și 
colaborării constructive și pașnice. 
Toate luările de poziție ale 
niei, ale președintelui ei, în 
mele internaționale sînt 
străbătute de încrederea în 
tatea popoarelor de a impune un 
asemenea făgaș, de a-i valorifica 
valențele. Marile manifestații care 
au avut și continuă să aibă loc in 
Europa și pe alte continente, pentru 
pace și dezarmare, pentru oprirea 
amplasării de noi arme nucleare, 
pentru lichidarea stocurilor existen
te, confirmă încrederea manifestată 
de conducerea partidului și statului 
nostru în rolul maselor largi popu
lare, al opiniei publice, al popoare
lor ca factor hotărîtor pentru edifi
carea unei lumi a bunei înțelegeri și 
colaborări între toate statele și na
țiunile lumii. Atașat din toată ființa 
sa idealurilor de pace și conlucrare 
între toate țările, poporul român, la 
inițiativa președintelui țării, a dat 
o elocventă expresie dimensiunii an
gajării sale în eforturile de determi
nare a unui curs pașiic și construc
tiv al vieții internaționale prin im
punătoarele adunări populare, mar
șuri, mitinguri prin cele 18 000 000 
de semnături pe Apelul său pentru 
pace, prin dovezile sale de solidari
tate cu toate forțele înaintate de 
pretutindeni, cu toate, popoarele, 
pentru oorirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare generală, și în pri-

nucleară, pentru indepen- 
libertatea tuturor națium-

Româ- 
proble- 
viguros 
capaci-

mul rînd 
dența și 
lor. Vasta operă de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, ce se înfăptuiește în țara noas
tră, este una din cele mai convingă
toare mărturii ale nestrămutatei 
hotărîri a întregului nostru popor de 
a-și desfășura munca sa pașnică, în 
deplin consens cu interesele de pro
gres și bunăstare ale tuturor națiu
nilor lumii.

Continuind nobilele tradiții și nă
zuințe ale poporului român de con
viețuire pașnică cu celelalte popoare, 
desfășurând eforturi stăruitoare ca 
lumea să devină mai bună și mai 
dreaptă, România socialistă, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
său comunist în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aduce neabătut 
în concertul națiunilor lumii contri
buția sa concretă și constructivă. 
Astfel, poporul român dă expresie 
convingerii sale că interesele proprii 
de dezvoltare pașnică se pot întîlni 
armonios cu interesele celorlalte po
poare care tind, și ele, spre un cli
mat de înțelegere, securitate și coo- 
perare. împlinirea acestui obiectiv 
primordial impune eforturi hotărâte, 
necurmate, unitate de voință și ac
țiune din partea tuturor forțelor 
înaintate de pretutindeni, solidarita- 

• tea activă, militantă a popoarelor. Și 
este ferma convingere a poporului 
nostru că numai în acest fel pacea 
va putea să triumfe, iar tezaurul de 
valori materiale și spirituale create 
în decursul mileniilor de inteligența, 
măiestria și dragostea de viată a 
omului va putea fi necontenit îmbo
gățit. I

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, și-a încheiat, luni, turneul 
de două săptămîni într-o serie de 
state de pe continentul african, unde 
a examinat, împreună cu oficialită
țile din țările vizitate, posibilitățile 
cele mai adecvate soluționării pro
blemei Namibiei — teritoriu ocupat 
ilegal de Republica Sud-Africană în 
pofida hotărîrilor O.N.U. Au fost vi
zitate. succesiv. Angola, Zambia, 
Mozambic, Zimbabwe, Tanzania, 
Kenya și Uganda.

Această misiune 
luare de contact în 
dintre care șase sînt 
linie" — se înscrie 
Organizației Națiunilor Unite de re
glementare a problemei namibiene, 
în vederea adoptării de măsuri ur
gente care să determine regimul ra
sist de la Pretoria să renunțe la ma
nevrele sale de tergiversare în acor
darea independenței Namibiei. Dacă 
nu se va găsi o soluție promptă 
în această problemă, a declarat Ja
vier Perez de Cuellar, comunitatea 
internațională va fi confruntată cu o 
situație caracterizată printr-un con
flict interminabil, care va transforma 
această parte a lumii într-o perma
nentă sursă de tensiune.

de informare și 
țări africane — 
state din „prima 
în preocupările

n
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w - pe scurt

A O.P.E.C. La Vie- 
luni reuniunea mi- 
finanțe ai statelor 
Organizației țărilor

REUNIUNE 
na a început 
niștrilor de 
membre ale 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.) — 
informează agenția France Presse. 
Dezbaterile sînt consacrate exami
nării activității Fondului O.P.E.C. 
pentru dezvoltare internațională și 
a situației resurselor acestuia. 
După cum se știe, fondul respectiv 
este destinat acordării de asistență 
unpr țări în curs de dezvoltare. 
Reuniunea miniștrilor de finanțe 
va fi urmată de o întrunire a con
ducerii Fondului O.P.E.C.

CONFEDERAȚIA GENERALĂ A 
MUNCII DIN ARGENTINA (C.G.T.) 
a fost constituită Ia Buenos Aires. 
Secretar al confederației a fost de
semnat Saul Ubaldini.

NOTA DE PLATA. Administra
ția Universității din Salt-Lake City 
a hotărit să nu prezinte lui Bar
ney Clarck (primul om din lume 
care a supraviețuit unei operații de 
implantare a unei inimi artificiale 
permanente) nota de plată pentru 
spitalizare, operație șt tratament. 
După cum a anunțat purtătorul de 
cuvint al clinicii universitare, nu
mai spitalizarea ar fi trebuit sâ-l 
coste pe Clarck aproximativ... 
135 000 de dolari. Ziarele americane 
subliniază că atunci cind i se pre
zintă o asemenea notă de plată ar 
putea să moară de inimă șt un 
om sănătos...

PRODUCȚIA INDUSTRIALA A 
ITALIEI a scăzut, în 1982, cu 2,3 la 
sută, în raport cu nivelul anului 
precedent, informează agenția 
A.N.S.A. Cele mai afectate de re
cesiune au fost industria lemnului, 
unde s-a înregistrat un recul de 14,1 
la sută, precum și industria con
strucțiilor de mașini, cu o scădere 
a producției de 11,8 la sută, relevă 
un raport oficial dat publicității la 
Roma.

CONTRABANDA NUMISMATI
CA. Zece persoane au fost arestate 
pe aeroportul din Ciudad de Me
xico in timp ce se pregăteau să 
scoată din țară, prin contrabandă, 
piese numismatice valorind in to
tal circa un milion de dolari. Aten
ția vameșilor a fost atrasă de 
greutatea anormală a cufărașului 
cu care se ostenea unul din călă
tori. Deschizindu-l, au găsit in el 
aproape 49 000 de monede vechi, 
ce urmau să fie „valorificate" in 
S.U.A.

TAXE ȘCOLARE. Administrația 
Universității Stanford din statul 
California a anunțat creșterea ta
xelor școlare pentru acest an cu 
10 la sută. Anul trecut, taxele șco
lare la această universitate au 
crescut cu 15 la sută. In comuni
catul de presă al universității se 
relevă că această creștere a taxelor 
școlare îi va afecta cel mai mult 
pe studenții proveniți din păturile 
sărace ale populației și pe cei de 
culoare, care vor fi în imposibili
tate să-și mai continue cursurile.

PE PRIMUL LOC ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE EXPORTUL ULEIULUI 
DE MĂSLINE s-a situat, în 1982, 
Turcia, relatează cotidianul turc 
„Milliyet". Se menționează că cele 
78 000 tone de ulei de măsline ex
portate anul trecut 
venituri însumînd 
oane dolari.

au adus țării 
circa 100 mili-

INCENDIU. La 
Statuto din orașul 
s-a declanșat, duminică după-a- 
miază, un violent incendiu, soldat, 
potrivit unui bilanț oficial, cu 
moartea a 64 de persoane. Procu
ratura locală a deschis o anchetă 
pentru a se stabili cauzele incen
diului și eventualele responsabili
tăți. Totodată, organele in drept au 
dispus arestarea proprietarului ci
nematografului, Raimondo Capella, 
pină la încheierea anchetei.

cinematograful 
italian Torino

ciile vremii
Puternice viscole în

WASHINGTON. — Viscolele de
osebit de puternice care s-au abă
tut in ultimele zile ale săptămi
nii trecute asupra regiunii nord- 
estice a Statelor Unite au provocat 
moartea a 70 de persoane, potrivit 
unui bilanț provizoriu. Dintre 
acestea, 39 au devenit victime ale 
rigorilor iernii pe teritoriile a zece 
state din componența S.U.A. afec
tate de intemperii, iar restul 
sint marinarii care și-au pierdut 
viața in naufragiul cargoului „Ma
rine Electric", survenit in zona li
toralului statului Virginia. Se apre
ciază, de asemenea, că viscolele 
au provocat indirect moartea a 
peste zece persoane, in special 
prin accidente de circulație. In 
condițiile ninsorilor abundente, la 
Washington și in alte localități ac
tivitățile au fost. întrerupte sau pu
ternic perturbate. La New York și 
Philadelphia, după viscolele care 
au troienit, incepind de joi, pistele 
aeroporturilor, traficul aerian a 
putut fi reluat abia duminică. Pe 
teritoriul statului Virginia zeci de 
mii de locuințe au fost private de 
alimentarea cu energie electrică și 
la o încercare similară au fost su
puși mii de locuitori din orașul

S.U.A. și Spania
Atlantic City, din statul New 
Jersey.

MADRID. — Din Țara Bascilor, 
in nord, pină in Andaluziă, Spa
nia a cunoscut in ultimele zile 
ale săptăminii trecute asprimile 
iernii. Pe plajele stațiunilor medi
teraneene de la Costa Brava și din 
zona Barcelonei stratul de zăpadă 
a atins 20 de centimetri. De ase
menea, vremea nefavorabilă a im
pus închiderea aeroportului orașu
lui Barcelona și întreruperea cir
culației pe unele ■ căi rutiere de 
acces in localitate. In zona Costa 
del Sol, lingă Malaga, au fost în
registrate cele mai scăzute tempe
raturi din ultimele trei decenii, iar 
in Valencia a căzut prima zăpadă 
din ultimii 23 de ani, agricultorii 
exprimind temeri pentru soarta 
recoltelor de citrice, trestie de za
hăr și alte culturi subtropicale. In 
regiunile nordice ale Spaniei au 
fost înregistrate ninsori abundente, 
o serie de așezări rurale fiind izo
late zile în șir de alte localități, 
in condițiile în care grosimea stra
tului de zăpadă a ajuns la un 
metru.

-I

DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 
— Participanții la lucrările celei 
de-a 40-a sesiuni a Comitetului de 
eliberare al Organizației Unității 
Africane, desfășurate in localitate., 
tanzaniană Arusha, au adoptat o re
zoluție în care se reafirmă necesi
tatea de a sprijini pe toate planu
rile Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) în 
lupta pentru eliberarea Namibiei. 
Documentul condamnă poziția ob
strucționistă a regimului de la Pre
toria în procesul accesului la inde
pendență al Namibiei, subliniind că 
singura bază constructivă pentru re
glementarea acestei probleme o con
stituie rezoluția 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Luind cuvîntul la încheierea dez
baterilor, noul președinte al Comi
tetului de Eliberare al O.U.A., mi
nistrul tanzanian de externe, Salim 
Ahmed Salim, a chemat la unirea 
eforturilor statelor membre ale 
O.U.A. în vederea depășirii pro
blemelor cu care se confruntă con
tinentul. în lupta împotriva ultime
lor vestigii alfe colonialismului și ra
sismului de pe continentul african.

La actuala sesiune au participat 
reprezentanții a 21 de state membre 
ale comitetului și observatori din 
alte 11 țări ale continentului african.

Noi acțiuni ale 
insurgenților salvadorieni
SAN SALVADOR 14 (Agerpres). — 

Agențiile internaționale de presă au 
consemnat — la începutul săptămi
nii — noi acțiuni ale efectivelor 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador.

Astfel, după ocuparea localității 
Agua Caliente, patrioții au declanșat 
atacuri puternice asupra unor poziții 
întărite ale armatei pe șoseaua care 
leagă orașele Suchitoto și San Mar
tin, provocîndu-le mari pierderi în 
oameni și echipament de luptă.

Operațiunea — precizează agenția 
Prensa Latina ,— a realizat o breșă 
în sistemul de securitate pe care 
trupele il realizaseră în jurul locali
tății Suchitoto, de importanță stra
tegică.

Pe de altă parte, agențiile „Sal- 
pres“ și „Notisal" informează des
pre atacuri ale insurgenților in punc
tele Manguito, Milingo, Capinol și 
El Morro, precum și despre respin
gerea unei ofensive lansate împotri
va lor, la care au participat, peste 
500 de militari.

Din agenda 
diplomatică

Incâ din prima zi a săptămi
nii, agenda diplomatică interna
țională a înregistrat o activitate 
intensă • Astfel, primul minis
tru al Italiei, Amintore Fanfani, a 
sosit luni într-o vizită oficială la 
PARIS. Relansarea economiei 
occidentale, depășirea dificultă
ților din cadrul organismelor 
Pieței comune și probleme legate 
de amplasarea a noi rachete 
nucleare americane in Europa 
occidentală vor constitui princi
palele teme ale convorbirilor 
franco-italiene • Tot luni, minis
trul de externe al Spaniei, Fer
nando Moran, aflat in vizită la 
BRUXELLES, a început convorbi
rile cu Leo Tindemans, ministrul 
belgian de externe, urmînd, de 
asemenea, să fie primit de șeful 
statului, regele Baudouin, și de 
primul ministru, Wilfried Martens 
• La BAGDAD, președintele 
Irakului, Saddam Hussein, și mi
nistrul francez al relațiilor exter
ne, Claude Cheysson, care se 
află în capitala irakiană în ca
drul unui turneu efectuat într-o 
serie de.state arabe, au abordat 
modalitățile de dezvoltare a co
laborării bilaterale, evoluțiile din 
Orientul Mijlociu, situația din 
zona Golfului, precum și alte 
probleme internaționale ® Aflat, 
de asemenea, intr-un turneu prin 
țările arabe, care a inclus pînă 
acum Omanul, lordânia, Libanul 
și Bahreinul, ministrul de externe 
al Olandei, Hans Van Der Broek, 
a sosit la ABU DHABI, unde a 
avut întrevederi cu Rashid Ab
dullah, ministru de stat pen
tru afaceri externe al Emirate
lor Arabe Unite ; au fost exami
nate aspecte ale situației din 
Orientul Mijlociu și ale proble
mei palestiniene, precum și evo
luția relațiilor bilaterale O Mi
nistrul de externe al Bulgariei, 
Petăr Mladenov, efectuează, în- 
cepind de luni, o vizită oficială 
la RABAT. (Agerpres).
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