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O STRĂLUCITĂ PAGINĂ DE EROISM 
ÎN ISTORIA PARTIDULUI NOSTRU

„In bătăliile de clasă purtate în anii 1929-1933, clasa muncitoare, în 
frunte cu partidul comunist, s-a afirmat cu putere pe arena istoriei ca 
cea mai înaintată forță a societății românești, avangarda luptei între
gului popor împotriva pericolului fascist, pentru drepturi economice și 
politice, pentru democrație, independență și suveranitate națională".

NICOLAE CEAUȘESCU

Azi, poporul român aniversează împlinirea a
50 de ani de la eroicele lupte revoluționare 
ale muncitorimii române din ianuarie-fe- 

bruarie 1933, moment culminant al uriașului val al 
bătăliilor de clasă ce cuprinseseră întreaga țară 
în anii crizei economice interbelice. Asprele con
fruntări sociale de acum o jumătate de veac au 
înscris un capitol nou, glorios, in istoria mișcării 
noastre muncitorești, exercitînd o profundă înrîu- 
rire asupra vieții politice și sociale din România 
deceniului patru. Eie au constituit răspunsul ferm 
și limpede al muncitorimii române la politica 
cercurilor guvernante de încercare de depășire 
a greutăților economice pe seama maselor 
populare. Deopotrivă, ele au dat glas voinței 
muncitorimii noastre de a edifica pe pămîntul 
românesc o nouă orînduire, în care să dispară 
inegalitățile sociale, asuprirea, înjosirea demni
tății umane, să triumfe idealurile de dreptate și 
libertate ale multor generații de înaintași. Prin 
luptele revoluționare din anii 1929—1933, conduse 
de partidul comunist, prin marile acțiuni și de
monstrații muncitorești ce au avut loc de-a lun
gul acestor ani în numeroase localități ale țării 
s-au dovedit, încă o dată, atașamentul nestrămu
tat al clasei noastre muncitoare față de idealul 
socialist, marea sa capacitate de dăruire, forța 
rindurilor sale. Pentru toate acestea, punind cu 
pregnanță în evidență marea semnificație poli
tică a puternicelor ridicări proletare din anii 
1929-1933, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
evocat, în numeroase pagini, in cuvinte emoțio
nante, memorabile.

Puterea exemplară de luptă și sacrificiu a 
clasei muncitoare a conferit o nouă strălucire 
rolului de conducător politic al partidului nostru 
comunist care, în acele grele împrejurări, a de
monstrat, o dată mai mult, că este ființă din 
ființa poporului, că țelurile luptei sale se identi
fică cu aspirațiile celor mulți și asupriți; s-a do
vedit că, aparținînd cu tot ceea ce are mai bun 
acestui pămint, partidul comuniștilor știe să se 
afle mereu, neînfricat in fruntea luptei.

Marile fapte de eroism ale clasei muncitoare, 
în cuprinsul cărora bătăliile de acum 50 de ani 
se înscriu ca un moment cu adînci semnificații, 
au rodit triumfător, pe pămîntul României înăl- 
țîndu-se de aproape patru decenii orînduirea 
nouă, socialistă.

In noua epocă, odată cu prefacerile radicale 
din cîmpul vieții economice a țării s-a transfor
mat adine însăși clasa noastră muncitoare. Ea 
este astăzi numericește clasa cea mai puternică 
a societății noastre, clasa cu contribuția hotări- 
toare la sporirea necontenită a avuției naționa
le. Mutații calitative adînci s-au petrecut în 
structura și nivelul politic și de pregătire pro
fesională ale clasei noastre muncitoare și, mai 
ales în statutul său social-politic, clasa noastră 
muncitoare fiind, alături de întregul popor, 
stăpîna avuțiilor naționale, forța conducătoare a 
societății noastre. Iar încrederii acordate clasa 
noastră muncitoare i-a răspuns cu eroism mun
citoresc, cu atitudine responsabilă față de desti
nele țării, cu implicare profundă în opera de 
făurire a noii orînduiri. Bogatele împliniri pe care 
le trăiește azi țara dau o puternică strălucire 
tradițiilor revoluționare ale muncitorimii române,
intre care luptele de acum cinci decenii se în- Imagini ale muncii de azi pentru progresul continuu al patriei noastre socialiste
scriu ca o pagină eroică, o pagină de lumină. Ilustrație de S. Cristian

Chemarea timpului
Omul vine de departe, 

vine din chemarea timpu
lui. Timpul vine din che
marea omului. Glasul omu
lui vine din fior. Fiorul 
omului vine din dorință, 
din lacrimă, din speranță, 
din stindard de luplă.

1929. Dinții de fiară ai 
celei mai mari crize eco
nomice muscă cu nemilă 
din proletariat, muscă de 
la New-York si pină la 
București.

15 februarie 1933. Grivița, 
Atelierele principale C.F.R. 
Moment de largă afirmare 
a puterii muncitorești, a 
dorului de libertate, de 
adevăr, de pace, de piine. 
Generații de generații l-au 
cuprins în ele insele, l-au 
purtat în inimi si în vrere. 
Această afirmare hotărită, 
prin lupte și sacrificii, a 
idealului de dreptate pen
tru cei mulți vine de din
spre mineri, metalurgisti, 
textiliști, de dinspre țărani, 
vine de dinspre cărturari. 
La glasul sirenei ceferiștilor 
grivițeni răspund muncitori 
Si muncitoare de la „Ma
laxa", „Wolf", „Voina", 
„Lemaltre", „Laromet", 
„Saturn", „Birman", „Ades- 
go“ ; la glasul ceferiștilor 
din București răspund cei 
din toată țara ; răspund la

Ploiești frații lor petroliș
tii. Calea Griviței — ve
nind de dinspre Gara de 
Nord, trecind pe lingă Po
dul Grant si depoul de lo
comotive pină către Piața 
Chibrit — este plină de 
lume. Sint aici familiile 
luptătorilor din Cetate, ve
nind din cartierul Steaua, 
din Giulești, Bucureștii 
Noi, din toată capitala țării.

Grivița, 15 februarie 1933. 
O dimineață de frig, de

de Ion BĂNUIA

oțel. Ciocanele nu mai bat 
ca a lucru, ci bat in tam
poane de vagoane, chemînd 
la luptă, la lupta cea mare, 
la lupta pentru o viață mai 
bună, o viață mai a omu
lui, împotriva stării de ase
diu, împotriva mizeriei și 
a șomajului, împotriva 
fascismului. Sirena nu mai 
cheamă ca ieri la lucru, ci 
cheamă a luptă, la luptă 
pentru libertate, pentru de
mocrație. E miezul zilei. 
Din inima Griviței se înal
ță ca un singur om aproa
pe 8 000 de ceferiști, tși 
strigă lozincile sufletului 
lor incendiind văzduhul — 
„Vrem libertate !“, „Vrem

piine !", „Jos curbele de 
sacrificiu !“, „Jos fascis
mul !“, „Vrem pace !“, 
„Trăiască România libe
ră !“. înfiorat de chemarea 
timpului, de foame și de 
nepiine, văd lingă mine, 
pe o grămadă de nisip, de
venită tribună — de lansat 
cuvinte de foc — un niche- 
lator, vai, numai piele 
și oase, inalt de parcă atin
gea cu deștele lui cerul, 
fluturind in disperare un 
plic striga, striga mereu 
poleindu-și sufletul cu soa
re — „Doi. lei, doi lei". Cu
vintele acestea fuseseră 
scrise de chiar Administra
ția C.F.R. pe plicul care 
însemna ultimul lui sala
riu : doi lei. Era un plic al 
curbelor de sacrificiu des
pre care, mai tirziu, un poet 
a scris : „în februarie trei- 
ze’ ș’ trei / sub hlamidă de 
polei / curbele cu strai de 
vînt / și culoare de pă
mint / se-așează-n mersul 
strimb / ca lăcustele in 
cimp. / Nu veniră in zadar 
/ jumuliră prin salar / ju
muliră in ocol / de rămase 
plicul gol / și oricit ar fi 
de vraci / cu nimicul nu 
te-mbraci / numai el te ia 
în samă / și pe viață pune
(Continuare în pag. a XI-a) i
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BUJORII ROȘII
DE FEBRUARIE

O, jertfa voastră n-a fost in zadar, 
Nu v-am uitat, eroi cu bluze-albastre, 
Bujori de roșu singe proletar, 
Flacără vie libertății noastre!...

In februar’ cei mulți nutreau alt cer 
Și-o nouă zestre pentru maica țară, 
Dar nu aveau nici fabrici, nici averi, 
Ci jugul de restriște și povară.

Și un partid urmau in lupta dreaptă, 
Să piară nedreptatea și robia — 
Catarg viteaz pe marea-nvolburată, 
Partidul Comunist din România.

In rînd de frunte, dîrz vlăstar, 
Viteaz și drept, cu suflet de văpaie, 
In inima-i putere de stejar, 
Sta Ceaușescu Nicolae.

Vasile ENUICA
țăran cooperator, 
comuna Șasea Montană, 
județul Caraș-Severin
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit marți, 
15 februarie, cu delegația Partidului 
Radical din Chile, alcătuită din Olaf 
Liendo, președinte, și Anselmo Sule, 
prim-secretar al partidului.

La întîlnire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea condu
cerii Partidului Radical din Chile, un 
cald salut de prietenie, precum și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de activitate revo
luționară și aniversării zilei sale de 
naștere, de succes în activitatea de 
mare răspundere pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și statu
lui nostru. Ei au exprimat, totodată, 
vii mulțumiri pentru primire, pentru 
posibilitatea de a se întîlni și a avea 
convorbiri cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român, de a cu
noaște realizările obținute de po
porul român în construcția socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit pentru urările și sentimen
tele exprimate și a transmis condu
cerii Partidului Radical din Chile un 
salut prietenesc, noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară, alături de 
celelalte forțe democratice și progre
siste din această țară, pentru dezvol
tarea liberă și independentă a națiu
nii chiliene. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român și-a ex
primat satisfacția pentru vizita dele
gației Partidului Radical din Chile 
și a reafirmat solidaritatea comuniș
tilor români, a întregului nostru po
por cu lupta dusă de poporul chi
lian, de toate forțele progresiste din 
această țară împotriva imperialismu
lui, pentru o dezvoltare liberă, inde
pendentă și democratică a națiunii 
chiliene.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de informații cu privire 
la activitatea actuală și de perspec
tivă a Partidului Comunist Român și 
Partidului Radical din Chile. în acest 
cadru, s-a apreciat, de comun acord, 
că dezvoltarea continuă a bunelor 
relații existente între cele două parti
de slujește intereselor lor, cauzei for
țelor democratice și progresiste, 
antiimperialiste din America Latină, 
din intreagp lume.

în cursul convorbirii a avut loc.

de asemenea, un schimb de vederi 
cu "privire la unele probleme ale 
vieții internaționale actuale. S-a evi
dențiat că, în condițiile încordării 
deosebite existente astăzi în rejațiile 
dintre state, capătă o importanță tot 
mai mare unirea tuturor forțelor 
progresiste, de cele mai diferite 
orientări, in lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii, pentru asigu
rarea securității tuturor națiunilor, 
pentru dezvoltarea lor liberă și inde
pendentă. în același timp, s-a subli
niat necesitatea de a se acționa cu 
toată fermitatea pentru oprirea 
agravării climatului politic mondial, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborare și res
pect al independenței și suveranității 
tuturor popoarelor. De asemenea, în 
timpul întîlnirii a fost relevată im
portanța acțiunilor conjugate menite 
să conducă la lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, la garantarea 
dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din 
afară, intr-un climat de pace și înțe
legere internațională, de colaborare 
egală și rodnică între toate țările 
lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu

Maiestatea Sa Hussein Dm Talal, regele Regatului Hașemit 
al Iordaniei, va face o vizită de prietenie in (ara noastră

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Maiestatea Sa

Hussein Ibn Talal, regele Regatului 
Hașemit al Iordaniei, va efectua o 
vizită de prietenie în Republica So

cialistă România, în cursul celei 
de-a doua decade a lunii februarie 
1983.

CONSILIILOR POPULARE
M: :•

Valorificarea resurselor locale 
— un domeniu concret 

de afirmare a autogospodăririi
O importantă sarcină a consiliilor populare - cu ca

racter de lege, subliniată și prin hotăririle de partid, re
levată și in cadrul Conferinței Naționale a partidului - 
o reprezintă cunoașterea, gospodărirea și valorificarea eco
nomică tot mai largă a resurselor locale. Problema va
lorificării resurselor locale apare ca unui din domeniile- 
cheie ale aplicării principiilor autoconducerii și autogos
podăririi, rezolvarea ei in mod corespunzător fiind de na
tură să contribuie intr-o măsură însemnată la întărirea po
tențialului economic local și, prin aceasta, la dezvoltarea 
tuturor județelor și localităților țării. Adevărul este că tra
ducerea autentică în viață a autoconducerii aproape că 
exclude ca resursele vieții materiale să fie solicitate și 
așteptate din altă parte.

Constituie o realitate esențială a evoluției întregii noas
tre economii interdependența strictă ce există intre folo
sirea cu maximum de eficacitate a resurselor materiale 
și asigurarea progresului. Or, imperativul de a se atrage 
în circuitul economic și de a se valorifica, cit mai deplin

și eficient, toate resursele materiale are în vedere, în mare 
măsură, atragerea resurselor locale. Este firesc ca, în pri
vința acestor resurse, atribuțiile principale de gospodă
rire, de punere în valoare productivă să revină organe
lor locale ale puterii și administrației de stat, coordo
natoare pe plan local atît a gestiunii bogățiilor naturale, 
cit și a activităților productive.

Valorificarea intensă și eficientă a resurselor locale con
stituie, totodată, o cale sigură pentru îndeplinirea cu 
succes a unor asemenea sarcini importante ale consilii
lor populare, cum sint dezvoltarea activităților de mică 
industrie, asigurarea pieței cu diferite bunuri de consum, 
extinderea autofinanțării bugetelor locale.

Din experiențe diversă acumulată de consiliile popu- 
ipre în legătură cu punerea în valoare a resurselor lo
cale ne-arri oprit — din motive reliefate încă de la 
începutul convorbirii purtate cu tovarășul prim-vicepreședinte 
VASILE ARbELEANU - la experiența județului Bacău.

— Valorificarea deplină a resurse
lor locale presupune, înainte de 
orice, buna lor cunoaștere. Specia
liștii o numesc inventariere. Din 
acest punct de vedere, subliniat, și 
la recenta plenară a Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, se pare că in județul Bacău 
există o experiență mai aparte. Așa 
este ? Dacă da, vă rugăm să o con
turați.

— în vara anului 1980, după Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadrele de bază din uni
tățile cooperatiste și consiliile popu
lare, la care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, a indicat să ne ocu
păm mai mult de dezvoltarea in
dustriei mici și a activităților pres
tatoare de servicii, prin valorificarea 
la maximum a tuturor resurselor lo
cale, prin utilizarea materiilor prime 
recuperabile, Consiliul popular al ju
dețului Bacău a trecut la o identifi
care și o inventariere strictă a tu
turor resurselor locale și a materiilor 
prime recuperabile și refoiosibile 
existente în județ.

— Practic, cum s-a procedat ?
— Au fost constituite colective de 

specialiști pentru toate domeniile 
de activitate — agricultură, coope
rație, gospodărie comunală și locati- 
vă etc. — care s-au deplasat în mu
nicipii și orașe, în toate comunele 
județului și, împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor populare 
respective, au lucrat cu minuțiozitate 
la evidențierea precisă a tuturor ca
tegoriilor de materii prime, a canti
tăților și rezervelor existente. Odată 
cu resursele de materii prime natu
rale au fost- inventariate și materiile

prime recuperabile și refoiosibile din 
unitățile industriale, inclusiv din cele 
aflate in subordinea centralelor și 
ministerelor. Pină aici s-ar putea 
spune că inventarierea a fost o ope
rațiune simplă. Consiliul popular ju
dețean a încredințat însă colective
lor și alte sarcini : să depisteze și 
spațiile adecvate pentru organizarea 
unităților de mică industrie și pres
tatoare de servicii, să testeze cerin-

Din experiența Consiliului 
popular al județului Bacău

țele populației, ale comerțului și uni
tăților din industria mare asupra 
cantităților de produse și servicii ne
cesare, să sugereze consiliilor popu
lare unele amenajări imediate. „In
ventarierea" a constat deci într-o 
amplă și complexă cercetare in te
ren, cu măsuri practice imediate. 
Țin să precizez că au fost antrenați 
în această amplă acțiune peste 10 000 
de cetățeni și s-au întocmit circa 100 
de studii de specialitate.

— Care sint rezultatele ?
— Bune. Foarte bune. Cunoaștem 

astăzi cu precizie rezervele de gresie 
de la Tirgu Ocna, ca și cele de ni
sip siliconic de la Cașin, posibilită
țile de extindere a industriei varu
lui la Solonț și de fabricare a cără
mizilor la Dofteana, Dărmănești, Pa- 
rincea, Izvoru Berheciului, existența 
unor agregate de balastieră de bună 
calitate la Gîrleni, Buhoci, Letea Ve
che, cantitățile de lemn provenite în

fiecare an din doborîturile de vînt, 
cele de stuf și papură din bălți etc. 
în același timp, știm pe ce cantități 
de materii prime recuperabile și re
foiosibile contăm : deșeuri de cauciuc 
și produse chimice de pe platforma 
Borzești, mase plastice și lemn de la 
combinatele din Bacău și Comănești, 
resturi de piele de la întreprinderea 
de încălțăminte „Partizanul" și altele, 
și altele.

— Care este următoarea etapă or
ganizatorică ? Ce s-a întreprins în 
continuare pentru valorificarea re
surselor inventariate ?

— Cunoscînd resursele, toate uni
tățile și-au intocmit programe con
crete de activitate, iar la nivelul con
siliilor populare au fost elaborate 
planuri in profil teritorial cu sarcini 
precise pină în anul 1985. De ase
menea, a fost intocmit un program 
unitar la nivelul județului. Este un 
program amplu, bogat, cu prevederi 
mobilizatoare, cu termene exacte și 
sarcini și responsabilități precise 
pentru oamenii și compartimentele 
care trebuie să concure la realizarea 
lui.

— Care este principala prevedere 
a programului județean ?

— în program se prevede, între al
tele, că vor fi înființate în satele și 
orașele județului, pină în 1985, 737 
de unități de industrie mică și pres
tatoare de servicii. Iată citeva dintre 
ele : unități de bunuri de consum la 
Girleni și Nicolae Bălcescu, unități

Gheorcjhe BAXTA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)
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CLASA MUNCITOARE - FORJA SOCIAI-POL1TICĂ DE BAZĂ ÎN LUPTA 
DE ELIBERARE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, PENTRU CONSTRUIREA 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE ÎN ROMANIA

Sesiune de comunicări științifice desfășurată sub egida Academiei „Ștefan Gheorghiu" și a Institutului de studii istorice și social-politice

Manifestări cultural-educative
consacrate eroicelor lupte 

revoluționare din 1933

împlinirea a 50 de ani de Ia eroi
cele lupte revoluționare din 1933 ale 
muncitorimii române a fost evo
cată, marți, in cadrul unei sesiuni 
de comunicări științifice, avind ca 
temă „Clasa muncitoare — forța so- 
cial-politică de bază in lupta de eli
berare socială și națională, pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România".

Desfășurată sub egida Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și a Institutului 
de studii istorice și social-politice, la 
sesiune au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
cum șl participant! la luptele mun
citorilor din 1933, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii, cadre 
de conducere din ministere și insti
tuții centrale, din întreprinderi ale 
Capitalei.

Sesiunea a pus în evidență impor
tanța deosebită în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră a 
luptelor muncitorești revoluționare 
din iarna anului 1933, lupte desfășu
rate împotriva exploatării capitaliste, 
a monopolurilor străine, pentru 
drepturi și libertăți economice și po
litice, pentru apărarea independenței 
și suveranității patriei. Comunicările 
au evidențiat, totodată, însemnătatea 
internațională deosebită a luptelor 
muncitorilor români din 1933. care 
au constituit primele acțiuni ale pro
letariatului mondial împotriva fas
cismului.

Evocarea acestui mare eveniment 
din istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră coincide cu împlinirea 
unei jumătăți de veac de strălucită 
activitate politică și revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
s-a ridicat cu vigoare și curaj pa
triotic în lupta pentru apărarea 
drepturilor și libertăților clasei 
muncitoare, a luptătorilor petroliști 
și ceferiști judecați in procesul‘de la 
Craiova.

în cuvîntul rostit In deschiderea lu- 
crărilor sesiunii, tovarășul DUMITRU 
POPESCU a reliefat semnificația 
marilor bătălii revoluționare ale 
muncitorimii române din anul 1933, 
rolul jucat de clasa muncitoare în 
evoluția societății românești, a cuvin- 
tului greu pe care l-a avut de spus 
In clipele de răscruce.

„Ar părea o coincidență simbolică 
’ — a continuat vorbitorul — dacă nu 
am ști că era forța inexorabilă, a ne- 

i cesițății sociale, intrarea. în chiar 
acel,,an, în clocotul luptelor 'tartinei-- 

i torețti, la o vîrstă indicfnd- -ctmtw—- 
- rarea prematură a omului și a idea
lului său de viață — și aceasta poate 
pentru că timpul nu mai avea răb
dare să aștepte — a aceluia care de. 
aproape două decenii conduce desti
nele României socialiste, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. înflăcăratul 
tînăr de atunci trebuie să fi auzit 
trompeta clasei în atac și, punînd 
brusc capăt adolescenței ce abia în
mugurise, s-a avîntat în teribila în
cleștare cu moartea, din care nu 
avea să iasă decît pentru a intra în 
alta, luminoasă desigur, dar nu mai 
puțin împovărătoare, și anume înăl
țarea unei Românii libere, prospere, 
socialiste. Sintem astfel de două ori 
datori cu recunoștință zecilor de mii 
de eroi proletari care, acum 50 de 
ani, atrăgeau atenția, de aici, din Car- 
pați, omenirii asupra nevoii de a 
opune rezistență îndîrjită cursului 
nefast al istoriei ce începea.

Aniversînd aceste impresionante 
tradiții revoluționare proletare, gin- 
dul încărcat de respect și de admi
rație ne duce către marea și puter
nica noastră clasă muncitoare de azi 
care iși îndeplinește funcția de forță 
socială conducătoare a unei națiuni 
pe drumul socialismului".

în comunicarea „Clasa muncitoare 
și partidul ei revoluționar, continua
toare a tradițiilor de luptă ale po
porului român pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru apărarea 
independenței și suveranității Româ
niei", NICOLAE PETREANU, profe
sor la Academia „Ștefan Gheorghiu * 
a evidențiat faptul că evoluția miș
cării muncitorești din țara noastră 
a fost profund și pozitiv influențată 
de ideile socialismului științific. In 
aceste împrejurări, clasa muncitoare 
a inclus în strategia și tactica luptei 
revoluționare, pe lingă cerința elibe
rării maselor muncitoare de exploa
tare și asuprire, și aceea a apărării 
independenței și suveranității țării, 
a salvgardării dreptului sacru al po
porului român de a se dezvolta 
de sine stătător. Comunicarea relevă 
însemnătatea creării în 1893 a parti
dului politic revoluționar al clasei 
muncitoare, precum și aceea a trans
formării partidului socialist în 
partid comunist la Congresul din 
mai 1921,

Lupta clasei muncitoare din anii 
1929—1933 și îndeoseoi viguroasele 
acțiuni din februarie 1933 îndreptate 
inclusiv Împotriva amestecului mo
nopolurilor străine în treburile in
terne ale țării au avut un puternic 
caracter antiimperialist, de apărare 
a independentei României.

In condițiile ascensiunii fascismu
lui pe plan internațional, cind o se
rie de state din Europa promovau 
o politică de revizuiri teritoriale, în
câlcind tratatele internaționale prin 
dictat și agresiune, lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare, a partidu
lui ei a dobindit noi dimensiuni și 
noi valențe. Comunicarea eviden
țiază apoi lupta comuniștilor împo
triva hitlerismului, care a culminat 
cu insurecția din August 1944. încu
nunare a luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, a tuturor for
țelor naționale revoluționare, demo
cratice și patriotice, în frunte cu 
partidul comunist — actul istoric 
din August 1944 a descătușat uriașul 
potențial revoluționar al maselor 
populare, a deschis drum larg afir
mării pe arena politică a tării a for
țelor progresiste și revoluționare 
ale societății românești.

Tovarășul ANDREI NEAGU, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori șl veteranilor de război împo
triva fascismului, a prezentat co
municarea „Semnificația istorică a 
luptelor muncitorilor petroliști și 
ceferiști din 1933 în procesul re
voluționar și bararea ascensiunii 
fascismului in România", în care 
a scos în relief faptul că luptele 
eroice ale proletariatului român 
organizate și conduse de partidul co-

Participonții la sesiunea de comunicări cu tema: 
„Clasa muncitoare - forța social-politică de bază in 
lupta de eliberare socială ți națională, pentru con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate in 
România", consacrată împlinirii a 50 de ani de la 
eroicele lupte revoluționare ale muncitorimii române din 
1933, au adus un vibrant omagiu celor care acum o 
jumătate de secol, infruntind teroarea ți opresiunea 
claselor exploatatoare, au inscris o pagină strălucită 
in lupta pentru dreptate socială ți națională, pentru 
apărarea integrității ți suveranității României.

Comunicările prezentate in cadrul sesiunii au pus in 
lumină semnificația istorică a afirmării clasei munci
toare ca forță socială fundamentală a istoriei modeme 
ți contemporane a României, purtătoarea consecventă 
a aspirațiilor de libertate socială ți națională, ale celor 
mai bune tradiții de luptă ale poporului nostru, rolul 
ei hotăritor in înfăptuirea revoluției ți construcției so
cialiste, in întărirea unității ți coeziunii oamenilor 
muncii in jurul Partidului Comunist Român, centrul vital 
al națiunii, forța politică conducătoare a societății 
noastre socialiste.

Totodată, s-a relevat faptul că bătăliile proletare din 
1933, desfățurate intr-un moment de răscruce a istoriei 
universale, cind instaurarea hitlerismului in Germania 
constituia o amenințare gravă pentru independența ți 
suveranitatea popoarelor, luptele muncitorilor petro
liști, ceferiști, metalurgițti, textilițti ți ale altor catego
rii sociale au avut un mare răsunet dincolo de grani
țele țării, fiind prima mare ridicare la luptă a pro
letariatului pe plan internațional după instaurarea hi
tlerismului in Germania.

Din aceste încleștări proletare s-au ridicat cadre noi, 
eomunițti legați trup și suflet de realitățile naționale ți 
social-politice ale țârii, militanți autentici ai muncito
rimii din România.

Cu deosebită pregnanță, in cadrul sesiunii s-a subli
niat rolul remarcabil pe care dumneavoastră l-ați avut 
incă din acețti ani in lupta pentru apărarea drepturi
lor ți intereselor majore ale clasei muncitoare ți ale

munist, care au avut loc In timpul 
marii crize economice din anii 
1929—1933, au deschis o etapă nouă, 
de o deosebită semnificație în viața 
partidului comunist, a mișcării mun
citorești și revoluționare, a poporu
lui român. Privite din perspectiva 
istorică, eroicele lupte ale muncito
rilor petroliști, ceferiști, metalur- 
giști, textiliști și altor categorii din 
anii crizei economice, care au culmi
nat cu puternicele bătălii din ianua- 
rie-februarie 1933, organizate și 
conduse de Partidul Comunist Ro
mân, s-ap carasHrtj^t p.jmjtr.-un ..
înalt nivel de organizare și spirit 
combativ.

Participarea activă la luptă a mun
citorilor comuniști, social-democrați, 
socialiști și de alte apartenențe po
litice, a celor organizați în sindica
tele revoluționare și cele afiliate la 
C.G.M., precum și a celor neorgani- 
zați a fost rezultatul nemijlocit al 
tacticii profund realiste adoptate și 
folosite cu curaj de Partidul Comu
nist Român împotriva unor practici 
existente în mișcarea revoluționară 
mondială, al priceperii cu care el a 
inițiat o gamă largă de forme orga
nizatorice.

Preluarea puterii în Germania de 
către naziști a creat o situație nouă 
pentru multe țări, inclusiv România, 
prin programul lor revanșard și 
agresiv de acaparare de teritorii. în 
împrejurările noi, externe și inter
ne, conținutul luptei clasei munci
toare și a partidului ei comunist do- 
bîndea un tot mai evident caracter 
politic-național, tinzînd înainte de 
toate la preîntîmpinarea pericolului 
grav pe care-1 reprezentau nazismul 
și politica de revizuiri teritoriale, la 
salvgardarea intereselor majore ale 
patriei.

Imediat după luptele de la Începu
tul anului 1933, ca urmare a politicii 
sale realiste și elastice, legăturile 
partidului comunist cu masele mun
citorești și alte categorii sociale cu 
stare de spirit antifascistă s-au am
plificat. Au luat ființă organizații 
democratice de masă, în rîndul că
rora un loc central l-a avut Comi
tetul Național Antifascist, din con
ducerea căruia au făcut parte per
sonalități reprezentative ale clasei 
muncitoare, intelectualității și ale 
altor pături și categorii sociale. în 
conducerea acestui comitet, tînărul 
și talentatul revoluționar Nicolae 
Ceaușescu a reprezentat cu cinste și 
devotament tineretul antifascist din 
România.

In comunicarea „Activitatea revo- 
luțftmară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în apărarea cauzei drepte 
a muncitorilor revoluționari impli
cați în procesul de la Craiova 1934", 
prezentată de tovarășul VASILE 
POGACEANU, militant al mișcării 
muncitorești, se relevă personalita
tea politică a foarte tînărului mun
citor revoluționar de atunci, con
ducătorul de azi al Partidului Co
munist Român și al României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Analizînd desfășurarea luptelor gre
viste. comunicarea scoate în re
lief mișcarea deosebit de amplă 
de solidaritate cu luptele din ianua
rie-februarie 1933 și cu conducătorii 
lor, arătînd că procesele conducăto
rilor muncitorilor petroliști și ce
feriști au fost continuarea nemijlo
cită a acestor lupte.

Procesul de rejudecare de Ia Cra
iova din 4 iunie — 1 iulie 1934 a 
prilejuit o nouă mărturie a radica
lizării muncitorimii din România și 
o strălucită forță a capacității parti
dului comunist de mobilizare a ma
selor în jurul cauzei comune a în
tregului popor muncitor. In aceste 
împrejurări. Partidul Comunist Ro
mân și-a concentrat toate eforturile 
pentru a organiza acțiuni de solida
rizare cu cei arestați. In acest cadru. 
Comitetul Național Antifascist, în 
rîndurile căruia se afla și tînărul 
comunist Nicolae Ceaușescu, s-a a- 
firmat cu multă vigoare. Simțul or
ganizatoric, dinamismul și clarviziu
nea care îl 
atunci pe 
Ceaușescu 
activitatea 
organizații.

In luna 
de a fi trimise la Craiova, la Tribu
nalul Militar, delegații de muncitori, 
intelectuali și țărani pentru a pro-

caracterizau de pe 
tovarășul Nicolae 

s-au răsfrînt pozitiv în 
de ansamblu a acestei

iunie s-a luat Inițiativa

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

tuturor oamenilor muncii, împotriva fascismului ți răz
boiului, pentru o viață demnă și liberă a poporului 
român. In acest spirit, în comunicările prezentate s-au 
reliefat vasta dumneavoastră activitate revoluționară, 
gindirea cutezătoare, profund novatoare care au con
tribuit decisiv la elaborarea ți înfăptuirea strategiei de 
dezvoltare multilaterală a țârii, la afirmarea puternică 
a României ca factor activ in soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane, pentru o politică nouă, 
democratică, întemeiată pe principiile deplinei egalități 
in drepturi intre toate statele ți popoarele, pentru 
triumful ideilor păcii ți progresului, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

In cadrul sesiunii s-a subliniat contribuția dum
neavoastră inestimabilă la dezvoltarea creatoare a 
teoriei ți practicii revoluționare, a creației istorice din 
țara noastră, la imbogățirea cu noi concepte și idei a 
tezaurului socialismului științific, la apărarea dreptului 
fundamentai al națiunilor la viață, la pace, la dezvol
tarea liberă ți independentă.

Mobilizați de exemplul întregii dumneavoastră vieți 
și activități revoluționare, de abnegația ți devotamentul 
neprecupețite puse in slujba idealurilor socialismului, de 
apărător ferm al independenței ți suveranității națiunii 
noastre socialiste, de promotor consecvent al democra
ției, progresului, păcii ți colaborării internaționale, ne 
angajăm să acționăm neabătut, cu dăruire patriotică 
ți patos revoluționar pentru realizarea in mod exem
plar a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al 
Xll-lea, de Conferința Națională ale partidului, pentru 
înălțarea patriei noastre pe noi trepte de progres ți 
civilizație.

Vă adresăm, din adincul inimilor noastre, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea fierbinte 
de viață îndelungată, multă sănătate ți putere de 
muncă, pentru a conduce ți pe mai departe 
națiunii, ale poporului român, spre noi ți 
victorii, in grandioasa operă de edificare a 
socialiste multilateral dezvoltate pe pâmintul 
patriei noastre, Republica Socialistă România.

destinele 
strălucite 
societății 
scump ai

testa contra acelei înscenări judi
ciare. Comunistul Nicolae Ceaușescu 
a primit din partea partidului sar
cina de a duce și prezenta la Cra
iova protestul muncitorilor din 
București.

în fața anchetatorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat ne
temeinicia și ilegalitatea procesului 
intentat conducătorilor grevei de la 
Grivița din întreaga țară, a ridi-, 
cat uh- vehement protest împotriva 
arestării și a altor delegații trimise 
de masele muncitoare să se solidari- 
ZuZP„cu acuzații. Cu fermitatea care 
i-.r caracterizat de Ta început ac
tivitatea în mișcarea revoluționară, 
a declarat fără reținere că venise la 
Craiova din proprie inițiativă, ca 
unul care participase activ la strin- 
gerea de semnături pe memoriile de 
protest și de solidaritate pe care 
le aducea cu sine. S-au impus 
atunci personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rolul său ca mi
litant de seamă al Partidului Comu
nist Român în apărarea cauzei drep
te a luptei muncitorilor petroliști și 
ceferiști, împotriva exploatării și 
asupririi, pentru independenta și su
veranitatea României.

Infruntind, în continuare, 
aceeași 
sive ...;
Nicolae Ceaușescu 
nedezmințită 
luționar.

Prezentînd 
economice și ____
minat ridicarea la luptă a clasei 
muncitoare din România în anii cri
zei economice din 1929—1933", 
tovarășul PAVEL BOJAN, partici
pant Ia luptele din 1933, a relevat că, 
în România, economia și viața so
cial-politică ale țării au fost puternic 
lovite de criză. în România, criza a 
fost agravată de faptul că în econo
mia națională predomina agricultura 
extensivă, slab înzestrată tehnic, cu 
însemnate rămășițe feudale. Un fac
tor care a adîncit efectele negative 
ale crizei economice în România a 
fost acaparărea unor întreprinderi 
importante de către monopolurile 
străine. Starea de dependență eco
nomică a lovit puternic industria 
românească, diminuînd, și in multe 
cazuri lichidînd, stimulentele dezvol
tării ei, generate de formarea statu
lui național român unitar.

Ca urmare a efectelor 
truoase ale crizei economice 
politicii regimului burghez, 
maselor muncitoare s-a 
continuu. Numărul șomerilor din 
industrie a sporit continuu. Multe 
familii erau aruncate în stradă pen
tru că nu aveau cu ce-și plăti chi
ria. Pensionarii, învățătorii, funcțio
narii etc. nu-și primeau drepturile 
cu lunile.

Toate acestea au nemulțumit pro
fund straturile largi ale populației, 
nemulțumiri ce s-au transformat in
tr-un neîntrerupt val de acțiuni re
vendicative. Conflictele de muncă, 
grevele, întrunirile și demonstrațiile 
muncitorești desfășurate în întreaga 
țară în perioada 1929—1933 au fost 
răspunsul ferm, hotărît al clasei 
muncitoare, al celorlalți oameni ai 
muncii față de politica cercurilor 
guvernante de aruncare a greutăților 
crizei economice asupra maselor 
populare, față de intensificarea ex
ploatării, față de concesiile acordate 
monopolurilor străine, care acaparau 
bogățiile țării.

In comunicarea „Luptele muncito
rilor petroliști din Valea Prahovei — 
expresie a 
voluționar 
România", 
participant 
la Moreni
rea de disperare in care se gă
seau muncitorii in perioada cri
zei economice din 1929—1933, faptul 
că multi deveniseră șomeri, iar alții 
lucrau prin rotație 10—12 zile pe 
lună, cu un salariu de nimic, in timp 
ce acasă ti așteptau copiii înfome
tați. nesiguranța și mizeria, regimul 
polițienesc din fabrici, jefuirea bo
gățiilor țării de către capitaliștii 
români in cirdășie cu cei străini, 
toate acestea au făcut să crească 
unitatea de acțiune a 
petroliști 
hovei.

Luptele 
aveau să

în continuare. cu 
tenacitate, măsurile repre- 

ale autorităților, tovarășul 
și-a urmat cu 

credință destinul revo-

comunicarea „Cauzele 
politice care au deter-

dezas- 
și ale 

situația 
înrăutățit

unității și spiritului re
al clasei muncitoare din 
tovarășul MARIN STAN, 
la luptele petroliștilor de 
din 1933, a arătat : Sta-

din întreaga
muncitorilor 

Vale a Pra-

din Prahovapetroliștilor 
culmineze insă cu eveni-

mentele revoluționare, de rezonanță 
europeană, care au avut loc în ora
șul Ploiești, în ziua de 1 februarie 
1933. Circa 6 000 de oameni ai mun
cii de la Rafinăria „Româno-Ame- 
ricană" și tovarăși ai lor de la rafi
năriile „Astra Română", .,Orion", 
„Vega", de la întreprinderile „Uni
rea", „Concordia", „Dorobanțul", 
cizmari și tăbăcari, lucrători din 
altșs fabrjci, țărani și membri ai fa- 
miliilor greviștilor au blocat rafină
ria. Conștienți de forța lor unită, 
muncitorii și-au exprimat hotărîrea 
de a nu ceda presiunilor.

Marea adunare populară organizată 
pînă noaptea tîrziu în centrul orașu
lui, la Statuia Libertății, cuvîntările 
rostite au dovedit caracterul orga
nizat al acestor lupte. înalta conști
ință politică revoluționară a mun
citorilor, solidaritatea lor de clasă.

Mă bucur din inimă că astăzi 
partidul, poporul nostru sînt conduse 
cu înțelepciune de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel care a împlinit, de 
curînd, 50 de ani de activitate revo
luționară și care a condus și activi
tatea revoluționară a tineretului 
prahovean, cunoscînd din plin și in
fruntind teroarea Doftanei și a altor 
închisori. De aceea, doresc să-i 
urez și cu acest prilej multă .să
nătate și putere de muncă, să ne 
conducă mai departe pe drumul co
munismului.

în urmă cu 50 de ani, cind țara 
era cuprinsă) de la un capăt Ia altul 
de valul luptelor revoluționare ale 
proletariatului și ale altor categorii 
sociale afectate de urmările dezas
truoase ale crizei economice, precum 
și de politica promovată de cercu
rile conducătoare, eram tînăr mun
citor la Atelierele C.F.R. din Pașcani, 
a relevat tovarășul MIHAI BURCA, 
participant la luptele ceferiștilor din 
această localitate, in comunicarea 
intitulată : „Solidaritatea muncitori
lor din întreaga țară cu eroicele 
lupte ale muncitorilor petroliști și 
ceferiști din ianuarie-februarie 1933".

încă de atunci am înțeles impor
tanta covîrșitoare a unității de ac
țiune a muncitorimii, unitate care s-a 
dovedit a fi elementul fundamental 
ce a conferit o deosebită forță ma
rilor bătălii ale muncitorilor din 
acel timp, îndeosebi ale petroliștilor 
și ceferiștilor.

Cind. în ianuarie-februarie 1933, 
luptele proletariatului român au 
atins cote de maximă încordare prin 
acțiunile hotărite și energice ale pe
troliștilor Văii Prahovei și ale cefe
riștilor de la Atelierele C.F.R. Gri- 
vița din București, asemenea unui 
uriaș val. s-a ridicat în apărarea lor 
muncitorimea din întreaga țară, 
și, alături de ea, largi pături sociale 
afectate dureros în condiția lor so
cială de efectele crizei economice. 
Am receptat această uriașă solidari
zare nu ca pe un moment trecător, 
efemer, ci ca pe un proces în creș
tere. în dezvoltare atît sub raportul 
cuprinderii, cit și al forței sale.

Alături de eroicii ceferiști bucu- 
reșteni s-au aflat muncitori din în
treaga tară, precum și țărani, mici 
meșteșugari, funcționari și alte ca
tegorii sociale. Am auzit, atunci, cum 
la Iași, Buhuși. Galați. Constanța, 
Brașov. Mediaș. Tîrgu Mureș, Timi
șoara, Arad, Oradea, Satu Mare, 
Turnu Severin etc. muncitorii comu
niști. social-democrați, socialiști 
independenți, membri ai altor parti
de sau fără de partid declaraseră 
greve de solidaritate cu feroviarii 
din Capitală ; alții au ținut întru
niri de protest față de represiunea 
singeroasă a luptei lor sau le-au 
trimis moțiuni de îmbărbătare.

Toate aceste uriașe manifestări de 
solidarizare, exprimate în cele mai 
diferite forme, erau expresia voin
ței și aspirațiilor de libertate și 
dreptate socială ale maselor munci
toare, erau expresia hotărîrii lor 
nestrămutate de a imprima un curs 
nou evoluției României, pe potriva 
vrerii și năzuinței unui întreg 
popor.

în comunicarea „Rolul sindicatelor 
In organizarea și desfășurarea lup
telor muncitorești, conduse de parti
dul comunist, din anii 1929—1933. 
împlinirea in anii socialismului a 
idealurilor de luptă ale clasei mun
citoare", prezentată de tovarășul 
ION TURCU, participant Ia luptele

de la Atelierele C.F.R. Grivița 
București, este relevat rolul sindica
telor muncitorești în marile și nume
roasele bătălii contra exploatării ca
pitaliste, pentru dreptate și libertate, 
din anii crizei economice. în comu
nicare s-a arătat că datorită legătu
rilor strînse dintre partidul comu
nist și sindicate, a conlucrării trai
nice asupra problemelor mari ce in
teresau muncitorii și masele popu
lare, acestea au împletit strîns lupta 
pentru revendicări economice, cu cea 
pentru drepturi democratice și apă
rarea intereselor generale ale tării.

Pe măsură ce criza economică se 
accentua, procesul de radicalizare a 
maselor muncitoare a căpătat am
ploare, cuprinzînd sfere din ce în 
ce mai largi. Partidul Comunist Ro
mân a inițiat noi măsuri pe linia 
întăririi unității în rindul sindicate
lor, a colaborării cu alte forțe de
mocratice. Puternicele mișcări revo
luționare din anii 1932—1933, care au 
cuprins cele mai importante centre 
muncitorești din România, au culmi
nat cu importantele greve și demon
strații de la Ploiești, cu luptele din 
diferite centre feroviare, și, îndeo
sebi in București, la Atelierele Gri- 
vița, la organizarea cărora am luat 
parte, fiind membru al Comitetului 
de acțiune.

In continuare, vorbitorul a arătat 
rolul important pe care îl au astăzi 
sindicatele în procesul dezvoltării 
continue a democrației noastre so
cialiste.

Prezentînd comunicarea „Cum ac
ționează organizația de partid din 
întreprinderea noastră pentru a ri
dica pe o nouă treaptă tradițiile re
voluționare ale clasei muncitoare", 
tovarășul ILIE BOLOGA, secretar 
al comitetului de partid din LU.C. 
Grivița Roșie, a relevat :

Astăzi, cind aniversăm eroicele 
lupte revoluționare ale clasei mun
citoare din România, gindurile noas
tre de fierbinte dragoste și admira
ție nețărmurită se îndreaptă cu re
cunoștință către iubitul nostru con
ducător. secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înflăcăratul revoluționar care, încă 
din fragedă tinerețe, din zilele fier
binți ale lui februarie 1933, s-a in
tegrat și afirmat în mișcarea mun
citorească din România, făcîndu-se 
cunoscut in întreaga țară pentru 
calitățile sale de excepție, pentru 
devotamentul, dirzenia și abnega
ția fără margini demonstrate în 
focul marilor, bătălii de clasă, 
împotriva asupririi economice și po
litice a muncitorimii, a întregului 
popor, împotriva fascismului, pentru 
înlăturarea opresiunii burghezo-mo- 
șiereștt, pentru victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, pentru, 
făurirea celei mai drepte orînduiri 
pe pămîntul străbun al patriei.

Eroismul luptelor și jertfelor ace
lui neuitat februarie 1933 s-a trans
mis pentru muncitorii grivițeni ca un 
simbol, din generație în generație, 
punînd mereu în evidentă hotărîrea 
noastră fermă de a răspunde prin 
noi fapte de luptă și muncă chemă
rilor inflăcărate ale partidului. Orga
nizația de partid și-a făcut un inalt 
titlu de onoare din preluarea și du
cerea mai departe a tradițiilor revo
luționare ale acestui .important deta
șament al clasei muncitoare, conside
red de datoria ei să sădească în 
conștiința colectivului înalta răspun
dere de a fi în primele rînduri pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru edificarea societății noi, so
cialiste.

în aceste zile, cind întreaga tară 
sărbătorește cu adine respect pe fiul 
său cel mai iubit, noi, comuniștii, toți 
muncitorii grivițeni, aducem cel mai 
fierbinte omagiu și exprimăm adînca 
noastră recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre binele și ferici
rea poporului nostru, adresîndu-i din 
toată inima, cu prilejul aniversării a 
50 de ani de eroică activitate revolu
ționară, calda urare de ani multi și 
sănătate spre a ne conduce cu aceeași 
clarviziune pe drumul luminos al 
edificării societății socialiste și co
muniste.

în comunicarea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la creșterea rolului clasei mun
citoare in făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate", pre
zentată de tovarășul ȘTEFAN LA- 
CHE, profesor la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", se arată că mutațiile 
profunde survenite în structura so
cietății românești ca urmare a 
victoriei socialismului, a făuririi 
economiei socialiste unitare și a dez
voltării puternice a forțelor de pro
ducție cuprind ca o componentă e- 
sențială procesul continuu de trans
formare a clasei muncitoare într-o 
clasă socială nouă.

Dacă în viața economică a socie
tății noastre rolul conducător al cla
sei muncitoare derivă din locul ce-1 
ocupă în producția bunurilor mate
riale, în sfera relațiilor politice prin
cipala caracteristică a rolului acestei 
forțe sociale constă, in esență, in 
exercitarea funcțiilor de conducere 
în societate și în stat. „Noi conce
pem clasa muncitoare — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
nu ca o clasă chemată numai să rea
lizeze hotăririle, ci ca o clasă condu
cătoare, ca o clasă conștientă de ro
lul său istoric".

Secretarului general al partidului 
nostru îi revine marele merit de a 
fi dezvoltat și fundamentat teza po
trivit căreia formele de proprietate, 
de producție și de repartiție socia
liste constituie expresia celei mai 
înalte democrații muncitorești, că 
muncitorii, toți cei ce muncesc sint 
organizatorii întregii activități de 
producție și adevărații stăpîni ai 
avuției naționale. în spiritul acestei 
viziuni, sistemul nostru social-poli
tic a fost așezat pe baza unei demo
crații largi și solide, care permite 
participarea directă și efectivă a oa
menilor muncii, pe toate treptele, la 
conducerea societății, democrația 
muncitorească, autoconducerea și 
autogestiunea reprezentînd forma 
cea mai corespunzătoare. în condi
țiile tării noastre, de manifestare a 
rolului conducător al clasei munci
toare.

în încheierea sesiunii, participan- 
tii au adoptat, într-o atmosferă en
tuziastă. textul unei telegrame adre
sate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

In cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 50 de ani de la 
eroicele lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii române, în 
numeroase localități din țară au avut loc, în aceste zile, dezbateri, 
expuneri, simpozioane, au fost deschise expoziții și alte manifestări 
politice și cultural-educative, la care au participat oameni ai mun
cii din unități economice, cercetători, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.

PRAHOVA. Sub egida Socie
tății de științe istorice a Republicii 
Socialiste România, la Palatul cul
turii din Ploiești, a avut loc o se
siune de comunicări științifice, care 
a pus în evidentă noi date și fapte 
privind locul și rolul 
proletare din 1933 în 
ecoul internațional al 
citorimii române din 
Au fost evocate, de _______ ___
tiunile energice ale clasei muncitoare 
din țara noastră, condusă de parti
dul comunist, pentru eliberare so
cială, în luDta îmootriva fascismului 
și războiului. Dezbaterile au eviden
țiat aspecte din începuturile activi
tății revoluționari a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rolul de mare 
importanță avut în organizarea și 
inițierea luptei clasei muncitoare 
îmDotriva exploatării burghezo- 
moșierești, pentru o viață demnă și 
liberă poporului român.

marilor bătălii 
istoria patriei, 
luptelor mun- 
acea perioadă, 
asemenea, ac-

CLUJ : Eroicele lupte revolu
ționare din 1933 ale muncitorimii ro
mâne sînt cinstite în aceste zile 
printr-o serie de manifestări politi
co-educative și cultural-artistice or
ganizate în întreprinderi, instituții 
de învățămint, de cultură, cluburi 
din Cluj. La regionala de cale ferată 
a avut loc un simpozion despre sem
nificația internă și internațională a 
acestor lupte revoluționare, eroice. 
Personalul muncitor din unitățile 
complexului feroviar a participat 
ieri la un simpozion dedicat împli
nirii a 50 de ani de la eroicele lupte 
revoluționare din iarna anului 1933, 
unde au susținut referate cercetători 
și cadre didactice. Astfel de mani
festări au avut loc și la întreprin
derea „România muncitoare", com
binatul „Clujeana", Institutul agro
nomic și liceul industrial „Armătu
ra", iar la Școala generală nr. 2, 
după vizitarea intreprinderii meca
nice de material rulant „16 Februa
rie", pionierii și uteciștli au partici
pat la concursul omagial „File din 
istoria mișcării muncitorești din 
România".

La clubul „Armonia" s-a des
chis expoziția de carte social- 
politică închinată luptelor și gre
velor din anul 1933. La bibliote
ca județeană s-a organizat o 
expoziție tematică consacrată ace
luiași eveniment, iar la Arhivele 
Statului, în colaborare cu Muzeul de 
istorie al Transilvaniei, s-a amena
jat o bogată expoziție documentară. 
Membrii filialei Uniunii artiștilor

oameni ai muncii din uzină. La com
plexul C.F.R. și la Clubul feroviarilor 
din Galați, în prezența unui numeros 
public au avut loc simpozioane or
ganizate cu sprijinul muzeului de 
istorie din localitate. Un concurs 
cu tema „Mărețe pagini de luptă 
din istoria clasei muncitoare, a 
Partidului Comunist Român" a orga
nizat Liceul industrial nr. 6, iar în
treprinderea cinematografică a ju
dețului a inaugurat o decadă a fil
mului inspirat din lupta și" munca 
clasei muncitoare pentru ’construirea 
societății socialiste.

La Tecuci, la statuia ceferiștilor, 
pionierii au organizat o evocare in
titulată Februarie roșu", iar la în
treprinderea de construcții metalice 
s-a desfășurat un simpozion. în 
aceeași localitate a avut loc sim
pozionul „Momente din istoria po
porului român, a luptei sale pentru 
libertate socială și națională", iar 
elevii școlii nr. 8 din localitate s-au 
întîlnit cu oameni ai muncii fruntași 
în producție. (Dan Flăeșu).

BRAȘOV ’ pionieril din muni
cipiul Făgăraș au participat în sala 
cinematografului „Transilvania" din 
localitate la o amplă evocare a lupte
lor muncitorești-revoluționare care 
au avut loc cu 50 de ani in urmă in 
România. Cu același prilej, ei au vi
zionat filmul „O viață închinată feri
cirii poporului nostru". O zi mai 
tîrziu, Ia casa de cultură din același 
oraș a fost, prezentată, în fața unui 
numeros public, expunerea „Marile 
bătălii de clasă ale proletariatului 
român din ianuarie-februarie 1933". 
O expunere evocînd aceleași eveni
mente a avut loc și la Casa de cul
tură din orașul Zărnești, în timp ce 
la secția de artă a Muzeului jude
țean din Brașov a fost deschisă ex
poziția „Cronică în imagini plasti
ce" dedicată muncitorimii române. 
(Nicolae Mocanu).

BOTOȘANI: In organizarea 
cabinetului județean pentru activi
tate ideologică și politico-educativă, 
la întreprinderile „Electrocontact", 
textilă „Moldova", mecanică, de uti
laje și piese de schimb și de con
fecții din Botoșani, ca și la între
prinderile de mașini-Uneltă grele și 
de sticlărie și porțelan din Dorohoi, 
ieri a avut loc cite un simpozion pe 
tema „Luptele muncitorești din ia
nuarie-februarie 1933 — pildă de pa
triotism și sacrificiu". Biblioteca 
județeană „Mihai Eminescu" a dedi- 

’ plastici au reunit o serie de lucrări cat< aceluiași eveniment un recital
in expoziția intitulată „Flori pentru- de poezie, și muzică purtînd gene- 
eroii luntelor revoluționare din anul

1 1933". (Costel Ștefănescu).
TIMIȘ 1” cadrul unui simpo

zion omagial, lectori ai comitetelor 
județean și municipal de partid, oa
meni de știință, cercetători, profe
sori universitari au evocat momen
te semnificative din luptele eroice 
din 1933 ale muncitorimii române 
împotriva asupririi sociale și a pe
ricolului fascist, pentru apărarea in
tereselor și libertăților democratice, 
acțiuni în care s-a afirmat capaci
tatea Partidului Comunist Român 
ca organizator și conducător al lupte
lor revoluționare ale clasei noastre 
muncitoare,

ricul „Țară de eroi și cîntec" și o 
expoziție de carte intitulată „Tradi
ții glorioase de lupta ale clasei mun
citoare din România",' ij-a cinemato
grafele din orașele'și'satele județu
lui au fost prezentate cu acest pri
lej filmele „Omagiu", „O 
închinată fericirii popprului". 
teptînd un tren" 
Concordia", iar la muzeul 
de istorie a avut loc o sesiune de re
ferate și 
(Silvestri Ailenei)

viață
, -RMIU1U1 . ,,AȘ-

și „Detașamentul 
județean

comunicări științifice.

1

»

ale întregului popor, 
în perioada 7—16 fe- 
casa memorială „Ilie

IAȘI 
bruarie, 
Pintilie" 
ciclu de manifestări politice și cul
tural-educative consacrate împlinirii 
a 50 de ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor din februarie 1933. Pro
gramul manifestărilor cuprinde ex
puneri și dezbateri privitoare la im
portanța evenimentelor de acum 50 
de ani. expoziții de manuscrise și 
documente referitoare la principalele 
momente ale acțiunilor eroice ale 
clasei muncitoare din România și, în 
acest context, imagini grăitoare ale 
începuturilor activității revoluțio
nare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, au avut loc 
proiecții de filme documentare și de 
diapozitive, recitaluri de poezie și 
muzică patriotică, intîlniri cu acti
viști de partid și de stat, cu mili
tant! ai mișcării 
oada ilegalității.

la
din Iași se desfășoară un

comuniste din peri- 
(Manole Corcaci).
în județul Vaslui
aceste zile nume- 
politico-educative

VASLUI :
se desfășoară in 
roase manifestări 
consacrate împlinirii a 50 de ani de 
la eroicele lupte ale muncitorimii 
române din ianuarie-februarie 1933. 
La stația C.F.R. Bîrlad — unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea socia
listă — la casele de cultură din 
Vaslui și Negrești au avut loc sim
pozioane în care s-a evocat lupta 
dîrză a clasei muncitoare împotriva 
exploatării și asupririi și s-au trecut 
în revistă marile realizări ale po
porului nostru în edificarea socialis
mului. La biblioteca județeană, la 
Biblioteca municipală Bîrlațl, precum 
și la cele din comunele județului 
s-au deschis expoziții de carte dedi
cate aceluiași eveniment. (Petru 
Necula).

GALAȚI • La Întreprinderea 
mecanică navală au avut loc evocări 
la placa comemorativă de aici, ac
țiuni la care au fost prezenti parti- 
cipanți la luptele din 1933, pionieri,

BUZĂU . în prin'-1"'’ ’ ’
lităti din județul Buzău 
ră un complex de mani 
ral-educative și artistic; 
La Muzeul județean și 
Buzău au fost vernisat 
ziții de pictură și grafi 
ricul „50 de ani de luf 
muncitoare, conduse de 
tru dreptate, libertate, 
suveranitate și indeper 
nală. pentru înfăptuire; 
lui și comunismului in România". La 
aceleași instituții și la clubul Schelei 
Berea. în comunele Tisău, Beceni și 
Măgura au avut loc sesiuni de re
ferate și comunicări, simpozioane pe 
tema „Participarea clasei munci
toare, a maselor populare din județul 
Buzău la eroicele lupte muncitorești 
din ianuarie-februarie 1933". urmate

' de spectacole susținute de formații 
artistice de amatori, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". De asemenea, cenaclul 
ziarului ..Viața Buzăului" a organizat 
o șezătoare literar-artistică evocatoa
re la Liceul agroindustrial Rîmnicu 
Sărat, la care au participat peste 700 
de elevi și cadre didactice. Tinerii 
creatori din Buzău și Rimnicu Sărat 
au reliefat în versuri și muzică dra- _ 
gostea profundă fată de patria stră-’ 
bună și partid, respectul, stima și 
prețuirea fată de eroica noastră clasă 
muncitoare, față de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, dorința Tor fierbinte de 
pace. (Stelian Chiper).

MEHEDINȚI . La toate casele 
de cultură, cluburile și căminele cul
turale din județ s-a prezentat expu
nerea „50 de ani de la luptele 
muncitorești din 1933“, urmată de 
recitaluri de poezie și spectacole mu- 
zical-coregrafice. Formațiile artistice 
ale Casei de cultură din Strehaia au 
susținut spectacolul omagial „Eroi au 
fost, eroi sint încă". La casele de 
cultură din Baia de Aramă și Orșo
va și căminele culturale din Cujmir 
și Podeni au avut loc simpozioane cu 
tema „Luptele revoluționare ale 
muncitorimii române din anul 1933". 
în cadrul bibliotecii județene și la 
filiala Mehedinți a Arhivelor Statului 
s-a deschis o expoziție de cărți, ziare 
și documente care evocă luptele 
muncitorilor din România. (Virgiliu 
Tătaru).

CHEMAREA TIMPULUI
(Urmare din pag. I)
vamă / că-i un plic / 
cu nimic".

16 februarie 1933. 
Dimineață de frig, de 
arme și de ură. Se or
donă „Foc !“. Mitralie
rele oarbe iși aruncă 
plumbii in inimile oa
menilor. Trupurile 
drepte se fring și se 
fac lacrimă. Zăpada se 
face roșie. Grivița de
vine Roșie... Sirena 
tace. A ucis-o un 
plant 1 Numai strigă
tul acestei omeniri

stăruie răstignit in 
văzduh ca o stea a 
speranței. 2 000 de a- 
restări. Proces. Ani 
mulți și grei de tem
niță.

Partidul Comunist 
Român, farul de soa
re al luptelor proleta
riatului, iși stringe 
rindurile. Devine mai 
puternic. Planurile lui 
de nădejde și bucurie 
cuprind in bătălie în
treg poporul, dindu-ne 
marea clipă a istoriei 
noastre.

23 August 1944, eli
berarea de sub tiranie. 
Victorie.

16 Februarie 1933 — 
16 Februarie 1983. O 
jumătate de veac. Oa
meni, cum trece tim
pul ! Dar nu poate ui
ta nimeni clipele de 
foc ale istoriei I Ale 
istoriei României. Noi 
sintem luptătorii. Și 
alți luptători vin. 
România, buna noas
tră țară, rămâne in 
veci de veci, crescin- 
du-ne, iubindu-ne, 
niciodată uitindu-ne !
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MOMENT CULMINANT AL MARILOR

BĂJÂU[DEaAȘA_EXPREȘIEA ÎNALTEI

MATURITĂȚI POLITICE A CLASEI NOASTRE MUNCITOARE
Partidul — exponentul intereselor 

vitale ale poporului
Sînt In viața popoarelor 

evenimente a căror desfă
șurare are darul de a pune 
cu pregnanță în relief în
sușiri de căpetenie ale unei 
întregi istorii, de a impu
ne cunoștințelor adevăruri 
fundamentale privind un 
popor, o clasă socială, un 
partid. între asemenea eve
nimente se înscriu neîndo
ielnic eroicele lupte revo
luționare ale muncitorimii 
române din ianuarie-fe
bruarie 1933, moment cul
minant al valului luptelor 
de clasă ce au cuprins țara 
în anii marii crize econo
mice capitaliste interbelice.

Sînt pagini de eroică isto
rie, paginile pe care stă 
scris ianuarie-februarie 
1933. în fața puternicei 
ofensive a capitalului, a 
monopolurilor străine îm
potriva nivelului de trai și 
a unor cuceriri democra
tice ale maselor populare, 
riposta acestora a fost 
promptă, generală. în frun
tea luptei, hotărîtă și 
neînfricată — clasa noastră 
muncitoare. Muncitorii pe
troliști, ceferiști, metalur- 
giști și textiliști, din alte 
ramuri industriale declan
șaseră viguroase greve, 
ocupau întreprinderile, or
ganizau mari demonstrații 
de stradă, se înfruntau în 
adevărate bătălii cu forțe
le de ordine. Se afirmau 
răspicat obiective politice 
și economice arzătoare, 
imediate, dar mai ales se 
făcea limpede auzită larga 
nemulțumire a muncitori
mii față de nedreapta alcă
tuire a societății capitalis

te, se dădea expresie vo
inței ferme a muncitorimii 
de a participa pe măsura 
numărului și puterii sale 
la treburile politice ale ță
rii. Cu deosebită tărie se 
auzea protestul viguros 
față de concesiile făcute 
monopolurilor străine, din 
lozincile momentului înche- 
gindu-se un adevărat pro
gram de luptă menit să 
zădărnicească amestecul a- 
cestora în viața politică a 
României să apere dreptu
rile suverane ale țării.

Sub impulsul acelor mari 
bătălii muncitorești se ra
dicalizaseră noi pături so
ciale, în focul luptei in- 
trind țăranii și intelectua
lii, funcționarii și pensio
narii, șomerii, țara întrea
gă prezentînd imaginea 
unei ample mișcări de con
testare a regimului capi
talist, de afirmare a voin
ței populare spre înnoirea 
din temelii a alcătuirilor 
sociale ale vremii.

Din perspectiva decenii
lor care au trecut din acel 
fierbinte început de an 1933 
ne apare limpede că eroi
cele lupte revoluționare 
rămîn ca nepieritoare măr
turii ale puterii clasei noas
tre muncitoare, ale hotărî- 
rii sale de luptă, ale voinței 
de a înlătura societatea în
temeiată pe asuprire și ex
ploatare, de a croi țării 
făgaș nou spre orânduirea 
dreptății sociale, a libertă
ții și bunăstării. Acele 
eroice lupte revoluționare 
stau mărturie antifascismu
lui consecvent al muncito
rimii noastre, stare de spi

rit care avea să alimenteze 
in perioada următoare ma
rile demonstrații antifas
ciste al căror nucleu ho- 
tărit, curajos avea să-l 
constituie proletariatul. 
După cum în lozincile an
tirăzboinice care au răsu
nat deasupra demonstra
țiilor din acel timp ori în 
incinta întreprinderilor o- 
cupate de muncitori și-a 
aflat o vie ilustrare voința 
de pace a clasei noastre 
muncitoare, adine convin
să că munca, puterea sa 
de creație își pot găsi ade
vărat®' valorificare doar 
sub semnul păcii. Prin toa
te acestea, luptele munci
torești de acum 50 de ani 
îndreaptă spre noi vibrant 
mesaj de dragoste de pa
trie, de înaltă răspundere 
pentru prezentul și viito
rul ei.

în același timp, bătăliile 
de clasă pe care le oma
giem .astăzi se înscriu ca o 
pagină măreață de lumină 
în istoria partidului nos
tru comunist. Pentru că 
ale sale erau lozincile sub 
care s-au purtat acele bă
tălii, lozinci izvorîte din în
seși viața și munca celor 
ce trudeau în fabricile și 
uzinele țării. Pentru că mi- 
litanții săi au fost mereu 
cei mai hotăriți, au stat în 
fruntea luptei, acolo unde 
nu o dată au lovit baione
tele jandarmilor sau au 
șuierat gloanțele mitralie
relor. Pentru că la che
marea sa a fost făurită în 
zeci și zeci de mari între
prinderi ale țării unitatea 
muncitorească, patronatul 

ori autoritățile -tizbindu-se 
ca de un adevărat zid de 
coeziunea rîndurilor mun
citorești. Pentru că parti
dului i se datorează am
pla, viguroasa mișcare de 
solidaritate a populației 
muncitoare cu lucrătorii 
aflați in luptă, solidaritate 
care a arătat că durerile și 
năzuințele oamenilor mun

Începutul unui exemplar drum 
de militant revoluționar

Luptele muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933 au 
format, au călit militanți 
de seamă ai partidului, 
strîns legați de popor. în 
același timp, ele au gene
rat o adevărată infuzie 
muncitorească în partid, 
intrarea în rîndurile sale a 
noi și noi cadre cărora 
aceste bătălii de clasă le-au 
arătat limpede că drumul 
partidului comunist, oricît 
de greu, era adevăratul, 
singurul drum pe care tre
buia să se meargă spre îm
plinirea idealurilor de li
bertate și dreptate socială 
ale poporului.

Dovedind o adîncă înțe
legere a sensului luptei, un 
tinăr de 15 ani va face în 
acel an eroic pasul decisiv 
al vieții sale, intrînd in rîn
durile Uniunii Tineretului 
Comunist, ale partidului, 
asumindu-și cu maturitate 
riscuri și primejdii. în nu
mele unul viitor căruia nu
mai prin lupta revoluțio
nară a partidului i se putea 
deschide drum. Tînărul 
care în eroicul an al lupte
lor revoluționare alesese 
odată pentru totdeauna ca

cii erau aceleași, fără deo
sebire de domeniul in care 
lucrau, că vrerile lor erau 
tot una. Cu îndreptățire, 
luptele revoluționare din 
ianuarie-februarie 1933 au 
fost apreciate încă in epo
că drept o mare victorie 
politică a partidului comu
nist, ca un moment in care 

lea vieții sale, Nicolae 
Ceaușescu, avea să de
vină el însuși un mare erou 
al luptei revoluționare.

Cel care intra în partid 
sub semnul marilor lupte 
muncitorești din 1933 avea 
să fie el însuși un dirz 
luptător împotriva împilă
rii sociale și a încălcării 
demnității omului, pentru 
ca in tară să se făurească 
o amplă, o larg cuprinză
toare mișcare antifascistă 
în rîndurile căreia să se 
înroleze toți aceia pentru 
care patria era un nume 
sacru, și în primul rînd 
tinerii.

Cel care în 1934 ducea la 
Craiova, la procesul condu
cătorilor ceferiști și petro
liști, mesajul de protest al 
muncitorimii bucureștene 
avea să fie el însuși, 
doi ani mai tîrziu. judecat 
intr-un proces cu mare ră
sunet în epocă, ce. neîndo
ielnic, se datora tînărului 
militant care a făcut să se 
audă și de acolo glasul 
partidului comunist, che
mările acestuia la unirea 
forțelor sănătoase ale na
țiunii împotriva primejdiei 

s-au întărit legăturite 
partidului cu poporul, ca 
un moment în care poporul 
s-a convins că în partid 
are nu numai un fidel ex
ponent al intereselor sale, 
dar și pe conducătorul în
cercat. apt să-l poarte 
spre biruința dreptelor sale 
aspirații.

fasciste. Cel . care intra în 
partid in anii eroicelor 
lupte muncitorești din 1933 
avea să fie el însuși, 6 ani 
mai tîrziu, în fruntea altor 
mari lupte proletare, de
monstrațiile de la 1 Mai 1939, 
dovadă puternică a stării 
de spirit antifasciste a po
porului român, a voinței lui 
de a se opune fascismului, 
oricărui agresor. Fie și nu
mai dintre aceste cîteva 
crîmpeie de luptă se ilus
trează cu limpezime marile 
calități politice ale tînărului 
militant, uriașa sa capaci
tate organizatorică. însuși
rile sale de autentic condu
cător revoluționar, adînc 
cunoscător al sufletului po
porului, al puterilor și 
energiilor ce' sălășluiesc în 
acesta. însușiri care se vor 
evidenția și mai pregnant 
în anii de după eliberarea 
tării, in importantele însăr
cinări încredințate de 
partid, însușiri care au fă
cut ca, la al IX-lea Con
gres,. partidul, poporul să 
învestească pe alesul său 
fiu cu funcția de cea mal 
înaltă răspundere în con
ducerea partidului. O în
vestitură pe care cei 18 

ani care au trecut au vali- 
dat-o cu puterea uria
șelor transformări econo

Realizările de azi — înaltă cinstire 
a tradițiilor de luptă

O jumătate de veac la 
scara istoriei nu reprezintă 
un răstimp prea mare, dar 
saltul realizat in această 
perioadă în viața muncito
rimii, în statutul său so
cial-politic este uriaș.

Odată cu trecerea la edi
ficarea orinduirii socialiste 
în tara noastră, in centrul 
operei de cohstrucție socia
listă a fost așezată cu con
secvență politica de indus
trializare a tării. în aceas
tă istorică opțiune a parti
dului, un moment hotărîtor 
a marcat Congresul al IX- 
lea, prin larga sa deschi
dere către domeniile de 
virf, către ramurile purtă
toare ale progresului teh
nic, prin orientarea hotărî- 
tă spre factorii calitativi ai 
creșterii economice, prin 
accentuarea dezvoltării ar
monioase a tuturor județe
lor tării, prin ample mă
suri menite să asigure o 
valorificare superioară a 
resurselor materiale și 
umane ale tării. Ca o con
secință nemijlocită a poli
ticii de dezvoltare în rit
muri înalte a industriei, 
activitatea economică din 
domeniile petrolier, meta
lurgic. transporturi, chimie, 
construcții de mașini, din 
industria ușoară, practic din 
toate ramurile, s-a dezvol
tat puternic, au sporit sub
stantial rîndurile clasei 
noastre muncitoare; astfel, 
numai In perioada 1950— 
1980 numărul muncitorilor 

mice. prin drumul lung și 
rodnic străbătut de atunci, 
prin înfățișarea nouă a 

a crescut de 4,8 ori; adinei 
mutatii calitative s-au pro
dus in structura pregătirii 
profesionale — au apărut 
zeci si zeci de profesii noi. 
implicînd stăpînirea unor 
cunoștințe de înaltă tehni
citate. iar ponderea munci
torilor calificați se cifrează 
la circa 85 la sută — ca și 
in conștiința muncitorimii 
noastre. S-au format zeci 
și zeci de noi și puternice 
detașamente muncitorești, 
s-au creat și consolidat noi 
tradiții : ale faptelor de 
hărnicie, eroismului în 
muncă. înaltei răspunderi, 
ale devotamentului nemăr
ginit față de patria socia
listă.

Proprietară. împreună cu 
întregul popor, a avuției 
noastre naționale. clasa 
noastră muncitoare o gos
podărește cu înaltă eficien
ță, sporind-o neîncetat prin 
forța mintii și a brațelor 
sale, așezînd noi și trainice 
temeiuri independentei și 
suveranității patriei, viito
rului său. Investită cu înal
ta misiune de forță condu
cătoare a societății româ
nești, clasa muncitoare își 
îndeplinește acest rol con
tribuind în chip hotărîtor 
la sporirea avuției naționa
le și. deopotrivă, prin mi
nunatul exemplu de dărui
re în muncă, de abnegație, 
de curaj, de acțiune res
ponsabilă In numele înaltu
lui ideal al propășirii si li

tării, prin prestigiul inter
național fără precedent al 
României.

bertății tării, prin partici
parea activă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii 
partidului, la conducerea 
treburilor societății.

Profundele transformări 
consemnate de istoria tării 
in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea sînt 
asociate de clasa muncitoa
re, de întregul nostru po
por, cu numele și activita
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Tinărul care 
intrînd in partid în eroicul 
an 1933 a stat mereu neîn
fricat în rîndurile luptei 
pentru înlăturarea orindui
rii capitaliste, pentru con
struirea societății socialis
te. Omul politic care este 
ctitorul noii istorii a Româ
niei. a timpului său cel mai 
bogat in împliniri. Cirma- 
ciul înțelept care ne în
deamnă ca prin muncă 
harnică, prin implicare 
profundă în întreaga ope
ră constructivă, prin noi și 
mărețe realizări să aducem 
înaltă cinstire înaintașilor. 
Un îndemn pe care întrea
ga națiune îl urmează, cu 
exemplară dăruire, oma
giind în aceste zile prin 
noi succese, prin noi îm
pliniri eroismul luptători
lor revoluționari din lanua- 
rie-februarie 1933, pe toți 
cei care au scris în istorie 
una din cele mai înălțătoa
re pagini de curaj munci
toresc, de abnegație revolu
ționară.

* 

*
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IMAGINI DIN CRONICA BĂTĂLIILOR DE CLASĂ DE ACUM 50 DE ANI

GRIVIȚA: Viguros protest muncitoresc împotriva exploatării BUCUREȘTI : Mii de oameni, în sprijinul muncitorilor arestați. ANINA : Minerii în luptă pentru drepturi economice și politice

MĂRTURII DIN ACELE ZILE EROICE
Cind luptele revoluționare ale 

muncitorimii române din anii marii 
crize economice interbelice atinse
seră punctul culminant, eram tinăr 
muncitor intrat pe deplin in drep
turile sale. Fusesem primit in rin- 
durile partidului nostru comunist. 
Luptele din ianuarie-februarie 1933 
mă aflaseră angajat cu responsabi
lități in comitetul de acțiune .al 
muncitorilor de la atelierele C.F.R. 
Pașcani. Deși localitate mică, cu o 
industrie slabă și un număr relativ 
redus de muncitori, acest orășel 
avea puternice tradiții de luptă re
voluționară — evenimentele din 
1907 constituind o confirmare eloc
ventă in acest sens.

O deosebită impresie produseseră 
asupra muncitorilor de la atelierele 
C.F.R. Pașcani acțiunea eroică a 
minerilor de la Lupeni, din august 
1929, confruntarea deschisă a mun
citorilor S.T.B.-iști din București 
din anul 1930, marile demonstrații 
și lupte ale metalurgiștilor, ceferiș
tilor, textiliștilor din anii 1931 și 
1932 din Capitală și din alte centre 
ale țării.

In acei ani fierbinți am înțeles 
importanta covirșitoare a făuririi 
unității de acțiune a muncitorimii 
române — unitate ce s-a dovedit a 
fi elementul fundamental ce a con
ferit o deosebită forță marilor bă
tălii ale muncitorimii in acea vre
me aspră a existenței noastre.

încă a doua zi, la 3 februarie, in 
semn de solidaritate cu ceferiștii 
bucureșteni, am ieșit la luptă și noi, 
oamenii muncii din Pașcani. Auto
ritățile locale. împreună cu admi
nistrația atelierelor, luaseră toate 
măsurile pentru preintimpinarea 
acțiunii noastre. Intre altele, fusese 
dată și o circulară a Direcției ge
nerale C.F.R. prin care se încer
ca satisfacerea unor minime re
vendicări. 

Aceasta nu a împiedicat ca, la 
orele prinsului, peste 800 de mun
citori de la atelierele C.F.R., ur-

mind cuvîntul Comitetului de ac
țiune, să iasă in curtea atelierelor. 
Membrii Comitetului de acțiune au 
declarat că muncitorii nu pot fi 
amăgiți de manevrele Direcției ge
nerale C.F.R. și nici izolați de lup
ta fraților lor de clasă din Bucu
rești și din alte orașe, deoarece au 
aceleași cauze de apărat. După o 
oră, la cuvîntul de ordine al Co
mitetului de acțiune greva a in-

Atunci s-au văzut 
tăria și marea forjă 
ale partidului nostru

cetat. Muncitorii au reluat lucrul, 
urmind ca o delegație, impreună 
cu Comitetul de acțiune, să întoc
mească o moțiune de solidaritate 
cu muncitorii ceferiști din Bucu
rești și să se prezinte la adminis
trația atelierelor pentru a obține 
satisfacerea revendicărilor.

După terminarea lucrului, am or
ganizat o demonstrație de stradă, 
plecînd încolonați din curtea ate
lierelor pînă la sediul sindicatului. 
Aici a avut loc o întrunire in ca
drul căreia s-a dezbătut o moțiune 
de solidaritate cu ceferiștii de la 
Grivița. Ea a fost primită cu 
mare entuziasm de întreaga asis
tență.

Acțiunea de solidaritate s-a repe
tat peste două săptămini. îmi amin
tesc și azi ce bucurie puternică ne 

cuprinsese atunci cind, prin trimiși 
ai partidului comunist, am aflat de 
uriașul front de solidaritate care se 
ridicase pretutindeni in sprijinul 
luptei eroice a petroliștilor și ce
feriștilor. Am și acum vie in me
morie nestăvilita bucurie care i-a 
cuprins pe tovarășii mei de muncă 
la vibranta chemare a partidului de 
a ne ridica cu toții in apărarea lup
tătorilor de la Grivița.

N-am stat nici o clipă pe gin- 
duri. La orele amiezii ale aceleiași 
zile de 16 februarie, in sunetele lo
viturilor de tampoane, am încetat 
lucrul. Era acesta semnul răspicat 
al solidarității noastre cu frații noș
tri, cu muncitorii de la Grivița, și, 
totodată, afirmarea puternică a as
pirațiilor noastre legitime de mun
citori exploatați.

Cu o rapiditate exemplară au 
fost colectate importante fonduri 
bănești pentru ajutorarea familiilor 
celor arestați la București și 
Iași, în vreme ce delegați ai Comi
tetului nostru de acțiune vorbeau 
tovarășilor noștri de muncă despre 
amploarea evenimentelor din Capi
tală, petrecute in zorii aceleiași 
zile.

Starea noastră de spirit nu putea 

trece neobservată. Atelierele au 
fost înconjurate de forțe masive 
ale organelor represive care au tre
cut apoi, prin metode binecunoscu
te, la... potolirea spiritelor.

Dar ceea ce era esențial în acel 
moment fusese săvirșit. De la Paș
cani pleca, in aceeași zi de 16 fe
bruarie, către București o delegație 
de muncitori care ducea cu sine 
un important ajutor bănesc, contri
buția noastră, a ceferiștilor din Paș
cani, către frații loviți de represiu
nea brutală a autorităților. Cit și 
un mesaj de solidaritate.

Aș dori să relev încă un aspect 
inspirat de desfășurarea evenimen
telor din acea vreme. Deși contraca
rate puternic de autorități, cu toate 
rigorile stării de asediu, luptele re
voluționare ale muncitorimii româ
ne din ianuarie-februarie 1933 nu 
au înregistrat in lunile următoare 
un regres. Aș putea spune că, 
dimpotrivă, s-a remarcat o puter
nică efervescență revoluționară. In 
acea vreme s-au afirmat noi cadre 
revoluționare, s-au organizat noi 
acțiuni. A crescut puternic influen
ța partidului in rîndul clasei mun
citoare, au fost atrași noi munci
tori pe calea luptei duse de partid. 
In acest sens, un raport al inspec
torului atelierelor C.F.R. Pașcani 
adresat, după evenimentele din ia
nuarie-februarie 1933, Direcției 
speciale A București recunoștea 
deschis că „din evenimentele petre
cute pînă acum tragem o concluzie 
importantă și anume că mișcarea 
muncitorească a trecut in miinile 
comuniștilor".

O recunoaștere a forței organiza
torice a partidului nostru comunist 
cum nu se poate mai elocventă. Și 
făcută nu de oricine, ci de adver
sarii lui cei mai înverșunați.

Mihai BURCA 
membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate

Ecou adînc în conștiințele vremii, 
vibrant mesaj pentru viitor

Eroicele lupte revoluționare din 
1933 ale muncitorimii române, cit și 
procesul care le-a urmat, înscenat 
de guvernanții vremii conducătorilor 
muncitorilor petroliști și ceferiști - 

CĂLĂUZA PE DRUMUL FĂURIRII 
SOCIETĂȚII VIITOARE

„Lupta muncitorilor petroliști, ca dealtminteri greva 
eroică a muncitorilor feroviari, a putut fi dusă în 
mod energic numai datorită, faptului că în fruntea ei 
s-a aflat partidul comunist. Sacrificiul de singe al 
muncitorilor feroviari și formidabilele demonstrații din 
Valea Prahovei vor lumina calea de luptă a maselor 
muncitoare în vederea cuceririi puterii și a făuririi 
societății viitoare".

„Lupta muncitorilor de la căile ferate n-a fost nu
mai o luptă economică, ci totodată o luptă politică ; 
lupta muncitorilor ceferiști a demonstrat deplinul ade
văr al teoriei și tacticii partidului comunist care a 
dovedit muncitorilor feroviari care este calea ce poate 
duce la victorie".

(Din declarațiile unor acuzați în procesul de la 
Craiova)

ACȚIUNI HOTĂRITE PENTRU AFIRMAREA 
DREPTURILOR POLITICE ȘI ECONOMICE

Una dintre aceste atitudini este cea a profesorului 
universitar P. Constantinescu-Iași. Venit la proces ca 
martor în numele a 94 de intelectuali, el spunea : 
„Membrii corpului didactic au suferit aceleași «curbe

și prin ei întregii clase muncitoare 
— au stîrnit un puternic ecou în rîn
dul conștiințelor înaintate ale tim
pului.

Din multele atitudini și opinii ex
primate la vremea aceea, reprodu
cem, pentru semnificațiile lor, in 
rîndurile de față, doar cîteva.

de sacrificiu» ca și toate celelalte categorii de sala- 
riați... Cei mai mulți dintre profesori, chiar dacă nu 
și-au manifestat părerea precisă, și-au manifestat pă
rerea că numai lupta dirză poate duce la cîștigarea re
vendicărilor economice ale corpului didactic. Faptele 
erau cu atit mai elocvente cu cit grevele ceferiștilor 
se desfășurau în plină criză. (...) Ca efect imediat, 
după 2 februarie 1933 s-a adîncit convingerea că o 
schimbare fundamentală a metodelor de luptă pentru 
realizarea revendicărilor se impune. Faptul a dus la 
o puternică mișcare în corpul profesoral".

EXEMPLE Vn ALE UNEI ATITUDINI 
DEMNE DE ADMIRAT

Charles Bourthoumieux, una dintre cele mai proe
minente personalități ale baroului parizian, venit la 
București pentru a lua cuvîntul in apărarea celor 
implicați in procesul de la Craiova, declara intr-un 
interviu apărut in ziarul bucureștean „Dimineața" :

„Intelectualii și marea majoritate a avocaților din 
Franța urmăresc cu o deosebită atenție cursul pe care-1 
urmează judecarea procesului de la Craiova".

La întrebarea ce impresie i-au făcut acuzații și mar
torii apărării citați in proces, interlocutorul arăta :

„O impresie admirabilă. Sînt exemple vii ale unei 
conștiințe nealterate, demne de admirat".

Pagină realizată de
Silviu ACHIM $i Ioan ERHAN
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PATRIEI-MAI MULT CĂRBUNE, MAI MULTE MINEREURI!

Producții superioare prin introducerea 
programului de lucru continuu

În bazinul carbonifer Comdnești

Ritmicitate și calitate

FAPTUL; 
DIVERS

■ Din scrisorile cititorilor |

Minerii sînt angajați cu toate forțele în bătălia pentru a da patriei 
mai mult cărbune, mai multe minereuri, spre a-și aduce din plin con
tribuția la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării. Pre
tutindeni in exploatările miniere incep să-și dovedească eficiența 
măsurile stabilite pe baza sarcinilor și indicațiilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. cu privire la aplicarea progra
mului de lucru continuu, intensificarea mecanizării activității din 
minerit, organizarea superioară a producției, sporirea răspunderii și 
întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă.

Intre colectivele de mineri care au acumulat o bună experiență în 
privința utilizării cu înalt randament a mijloacelor mecanizate și folosi
rii judicioase a timpului de muncă se numără și colectivul sectorului IV 
al întreprinderii miniere Lupeni, din Valea Jiului, care aplică de mai 
bine de trei luni programul de lucru continuu. In articolul de față ne 
vom referi la experiența acumulată in acest domeniu și la rezultatele 
obținute de minerii din acest sector.

Sectorul IV al întreprinderii mi
niere Lupeni este nu numai cel 
mai mare sector minier din țară, 
ei are și gradul de mecanizare 
cel mai ridicat. De aici șe extrage 
anual o cantitate de cărbune rrjai 
mare decit producția multor mine 
de cărbune de mărime mijlocie. în 
acest sector minier s-a introdus în 
anul 1976 primul complex meca
nizat ; intre timp, s-au format mi
neri și electromecanici policalificați 
care, in decursul anilor, au acumu
lat o bogată experiență practică. 
De fapt, sectorul IV a devenit un 
adevărat „laborator1* al experimen
tării unor metode și tehnologii 
înaintate de lucru, locul de unde 
au pornit valoroase inițiative mun
citorești. Ca o încununare a preo
cupărilor asidue pentru folosirea 
cu eficiență superioară a mecani
zării, extracția de cărbune din acest 
sector a crescut neîncetat, obținîn- 
du-se an de an însemnate sporuri 
de producție.

Minerii din sectorul IV al minei 
Lupeni au hotărit de mai bine de 
trei luni să aplice programul de 
lucru continuu.

— Din documentele partidului 
nostru, din întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu mineri și ca
dre de conducere din industria mi
nieră, din vizita de lucru din toam
na anului trecut a secretarului ge
neral al partidului în Valea Jiului, 
am desprins însemnătatea cu totul 
deosebită pe care o are folosirea 
cit mai deplină, la întreaga capa
citate, a întregii tehnici din dotare 
— ne spune Alexa Furdui, secre
tarul comitetului de partid de la 
sectorul IV. De aceea, împreună cu 
inginerul Gheorghe Cotormani, șe
ful sectorului nostru, cu maistrul 
Constantin Lupulescu, adjunctul 
său, și cu membrii comitetului de 

.jpartid, ne-am sfătuit Îndelung și, 
la sfîrșituriunii dtțijmbrie a anului 
trecut, după ce ne pregătisem 
un program tehnico-organizatoric, 
ne-am decis să stăm de vorbă cu 
toți minerii și șefii de brigăzi. 
Consultarea largă a tuturor ne-a 
convins că, fără excepție, toți sint 
de acord să lucrăm în program 
continuu, adică și duminica să fie 
zi plină de producție.

— Cînd am discutat cu oamenii, 
le-am prezentat calcule precise cu

cit poate crește producția de căr
bune și în mod corespunzător și 
veniturile lor — ne-a precizat in
ginerul Gheorghe Cotormani. 
Le-am explicat că sectorul nostru,

cu 4 235 tone cărbune cocsificabil, 
iar minerii au realizat o retribuție 
sporită, corespunzătoare depășirilor 
înregistrate. Ce concluzii s-au des
prins, așadar, din acest experi
ment ?

Aflăm de la conducerea secto
rului și de la alți mineri cu care 
am stat de vorbă că, în privința 
organizării muncii in program con
tinuu, hotărîtoare sint, pe. de o 
parte, efectuarea în cele mai bune 
condiții a reviziilor și întreținerii 
complexelor pentru a nu se înre
gistra întreruperi, stagnări nepre
văzute, iar pe de altă parte în
tronarea unei ordini și discipline 
ferme in producție.

— Ținem să respectăm un pro
gram strict de revizii și reparații 
— ne spune în această privință 
maistrul electromecanic Constantin 
Lupulescu. Noi întocmim un plan 
lunar în care prevedem cînd tre
buie să efectuăm reviziile, între

IN SECTORUL IV AL ÎNTREPRINDERII MINIERE LUPENI
mecanizat aproape in întregime, 
deține fonduri fixe în valoare de 
320 milioane lei, că pe fiecare om 
din sector revine o valoare de pes
te jumătate de milion de lei, că e 
o pierdere însemnată pentru eco
nomie, pentru fiecare dintre noi, 
ca proprietari și producători, ca 
aceste însemnate utilaje să nu pro
ducă în flux neîntrerupt, inclusiv 
în zilele de duminică, care intr-un 
an înseamnă săptămîni întregi ciș- 
tigate pentru producție.

împreună au hotărit, iar de la 1 
noiembrie 1982 au trecut la noul 
program. Dar lucrînd numai cu trei 
complexe (al patrulea era în pre
gătire, iar al cincilea în reparație 
capitală planificată), nu s-a reali
zat saltul așteptat, cu toate că bri
găzile conduse de Aurel Manda și 
Teodor Boncalo obținuseră viteze 
de avansare mult mai mari decît 
în lunile anterioare și deci pro
ductivități mult sporite. Condițiile 
grele de zăcămînt întîmpinate de 
brigada lui Constantin Popa, care 
nu a putut să-și realizeze nici vi
teza zilnică de lucru planificată, șl 
neintrarea în producție a celui 
de-al patrulea complex au influ
ențat negativ rezultatele primei 
luni de experimentare.

Oamenii nu s-au dat bătuți. 
Și-au dat seama, după rezultatele 
obținute de primele două brigăzi, 
că treaba merge mult mai bine 
așa. Și nu au renunțat la progra
mul de lucru continuu. In luna 
decembrie, deși al patrulea com
plex a intrat în felia de cărbune 
doar după 8 zile de la începutul 
lunii, buna organizare a muncii, 
funcționarea în plin, aproape ne
întreruptă a celor patru complexe, 
condițiile bune de zăcămînt și-au 
spus cuvîntul : sectorul a obținut 
cea mai mare producție înregis
trată pină atunci, depășind planul

ținerile necesare sau unele repa
rații mai mici. Reviziile și repara
țiile le efectuăm și în funcție de 
poziția abatajelor și de rezerva de 
cărbune din siloz. Apoi, nu înce
pem reparațiile fără a avea pre
gătit din timp tot ce este necesar. 
Fiindcă intervențiile noastre tre
buie să fie operative, de înalt ni
vel calitativ. Sîntem preocupați să 
evităm orice situații care ne-ar 
obliga să oprim două complexe 
deodată, altfel pierdem producție. 
Iată de ce reviziile și întreținerile 
se fac numai după o organizare 
prealabilă, printr-o strinsă colabo
rare între șefii de brigăzi. Ei își 
cunosc utilajul foarte bine și știu 
cînd trebuie să intervină la una 
din zecile de părți componente ale 
unui complex. Și nu e întimplător 
faptul că, în timpul care a trecut 
de cînd am început să lucrăm in 
flux continuu, nu am înregistrat 
nici un fel de stagnări ale comple
xelor din cauza defecțiunilor. E 
drept, mai apar defecțiuni, dar la 
benzile de transport, nu la utilaje.

— Lucrînd neîntrerupt și dumi
nica, nu ați avut probleme cu pre
zența la serviciu ?

— Dimpotrivă, s-au Întărit ordi
nea și disciplina și în această pri
vință. De la început am introdus 
o „cartelă program** pentru fiecare 
membru al brigăzii, în care se sta
bilește cînd urmează să beneficie- 
tet de zilele libere ce i se cuvin, 
prbgram respectat cu .strictețe. Ab
sențele nemotivate s-au redus, iar 
concediile medicale au scăzut cu 
peste 50 la sută. Acum, în cadrul 
programului de lucru cu schimburi 
de 8 ore, cei care doresc au posi
bilitatea să poată presta două pos
turi suplimentare într-o lună de 
zile. Minerii noștri s-au convins 
din propria experiență că, depă
șind prevederile de plan, retribuția

pe postul prestat crește cu 50—100 
lei și chiar mai mult, in funcție 
de vechimea și calificarea fiecăru
ia, de aportul său efectiv la spo
rirea producției.

Am dorit să-i vedem la lucru în 
abatajele lor mecanizate pe acești 
harnici mineri. Ne întîlnim cu Teo
dor Boncalo, șef de brigadă, în- 
tr-un moment în care se opriseră 
benzile de cauciuc și deci nu se 
putea „tăia** cărbune. După ce ia 
măsuri pentru ca defecțiunea să 
fie urgent înlăturată, își găsește 
timp să discute cu noi :

— Reușita aplicării programului 
de lucru continuu constă in func
ționarea ireproșabilă a tuturor in
stalațiilor și utilajelor. Din păcate, 
cum e cazul acum, complexul stă, 
deoarece nu merge banda. Se mai 
întîmplă. Dar să nu credeți insă 
că stăm și noi. Avem ce face în 
asemenea condiții. Concret, chiar 
in această „pauză** forțată, noi, cei 
15 oameni din abataj, schimbăm 
cuțitele de la tamburul de tăiere 
al combinei, strîngem șuruburile 
la combină, verificăm sistemul de 
pășire al complexului și înlocuim 
patru bolțuri de la sistemul de ri- 
pare a cadrului. Am efectuat deci 
revizia și întreținerea, iar com
plexul nostru este bun de lucru. 
Ne îngrijim tot timpul de buna 
funcționare a complexului mecani
zat, fiindcă numai așa putem ob
ține productivități înalte.

Pe Florea Munteanu, de zece ani 
în brigada lui Boncalo, îl găsim la 
comanda combinei. „Nu sint eu 
combiner, este un alt ortac. Marin 
Stemat. Ii țin locul, are altceva de 
făcut aici în abataj. Mai mult de 
jumătate din membrii brigăzii sîn
tem policalificați. Lucrul merge 
mult mai bine în program conti
nuu. Să vă spun de ce : avem 
continuitate, sintem mult mai co
interesați. Înainte, sîmbăta, o lă
sam mai încet, că tragem mai tare 
de luni, iar luni ziceam că e doar 
prima zi din săptămină. Știți cît a 
dat sectorul nostru în luna ianua
rie peste plan ? 8 807 tone cărbune. 
Nu le venea să creadă ortacilor de 
la alte sectoare. Așa este normal : 
producind mai mult, cîștigăm mai 
bine !“.

Experiența acumulată în cele 
trei luni de colectivul acestui sec
tor de la mina Lupeni a fost de un 
real folos pentru trecerea cu bune 
rezultate, de la 7 februarie, la or
ganizarea activității în program de 
lucru continuu, în trei schimburi 
de cîte 8 ore. In săptămină 1—13 
februarie, producția medie zilnică 
de cărbune a crescut aici cu 200 
tone față de aceea realizată in luna 
ianuarie. Este un rezultat conclu
dent pe care minerii din acest sec
tor sint hotărîți să-1 consolideze 
și să-l amplifice, pentru a răspunde 
prin noi și exemplare fapte de 
muncă la chemarea secretarului 
general al partidului de a da pa
triei cît mai mult cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Sclnteii"

Rafira. Asău, Lumi
na. Leorda. Vermești, 
Lapoș. Livada sint, 
fiecare în parte și toa
te la un loc. „punc
tele fierbinți** ale ba
zinului carbonifer Co- 
mănești unde, aseme
nea tuturor unităților 
miniere ale țării. în
demnul însuflețitor al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a da pa
triei tot mai mult căr
bune a avut și are un 
puternic ecou. Iată de 
ce într-o zi petrecută 
la fronturile de lucru 
-r în abatajele de unde 
se extrage cărbunele, 
la înaintare — adică 
acolo unde se deschid 
noi rezerve care vor 
asigura îndeolinirea 
sarcinii stabilite de a 
realiza suplimentar 
35 000 de tone de căr
bune în acest an. la 
pregătire ori în sec
toarele de transpor
turi. am reținut ima
ginea unei activități 
susținute, mereu mai 
eficiente. Consemnăm 
că în prima decadă 
din februarie. deci 
după introducerea pro
gramului de lucru 
continuu, minerii din 
bazinul Comănești au 
realizat o producție 
medie zilnică de căr
bune cu 18 tone mai 
mare decit in luna ia
nuarie.

Cînd ne-am aflat la 
mina Ral, minerii toc
mai ieșeau din schim
bul de lucru, bucuroși 
de a fi extras 10 tone 
de cărbune în plus. 
Trecem apoi, rînd pe 
rind, pe -la Vermești 
— mină ce se află în 
plină acțiune de ex
tindere, unde noua 
galerie este „tăiată** cu 
combine moderne (în 
fotografia de sus), 
care ușurează mun
ca, făcînd-o, totoda
tă, mai spornică.

Pretutindeni se re
marcă o preocupare 
constantă pentru îm
bunătățirea calității 
cărbunelui. Inginerul 
Cornel Paraschiv și 
brigadierul Gheorghe 
Cămară (in fotogra
fia de jos), ca dealtfel 
toți minerii din secto
rul Leorda, au făcut 
din înalta calitate un 
obiectiv de deosebită

importanță al întregii 
lor activități.

Minerii din bazinul 
Comănești s-au anga
jat să extragă in acest 
an, peste sarcinile 
suplimentare, cel pu
țin 5 000 tone de căr
bune.

Mihai BUZNEA
Foto : C. Bursuc

în bazinul carbonifer Berbești-Alunu

Zilnic, extracția de cărbune 
a crescut cu 300 de tone

Noul program de lucru continuu. 
In trei schimburi, aplicat și în mi
nele și carierele aflate in exploa
tare in bazinul carbonifer Ber
bești-Alunu — județul Vîlcea a 
început să-și arate eficiența: ritmul 
mediu de extracție a cărbunelui a 
crescut în zilele săptămînii trecute 
cu aproape 300 tone față de peri
oada precedentă. Zilele acestea 
s-au Încheiat probele tehnologice

la complexul mecanizat montat în 
primul abataj al minei Cerna și 
s-au definitivat pregătirile în ve
derea trecerii la exploatarea de 
lignit. Importante forțe au fost con
centrate și în carierele Panga și 
Berbești-Nord, unde au Început 
lucrările de amenajare a unor plat
forme pentru montarea a două 
excavatoare de mare capacitate. 
(Ion Stanciu).

Cum se asigură furajele necesare dezvoltării zootehniei
Intre măsurile stabilite de conducerea parti

dului pentru creșterea producției zootehnice 
in acest an, cele referitoare la asigurarea unei 
baze furajere îndestulătoare, atit sub aspect 
cantitativ, cit mai ales calitativ, ocupă un loc 
central. Este o problemă vitală, de a cărei 
rezolvare favorabilă depinde în mod nemijlo
cit îmbunătățirea stării fiziologice a animale
lor și, implicit, sporirea producției de lapte și 
carne. Care sint perspectivele din acest punct 
de vedere în unitățile agricole din județul 
Olt? Să pornim de la analiza cîtorva date.

Unitățile agricole de stat și cooperatiste 
aveau la sfirșitul anului trecut, în total, 
122 500 bovine și 164 000 ovine. Pentru produ
cerea furajelor în ogor propriu ele au dispus

de 28 120 hectare, revenind 22 de ari pe o 
U.V.M. Reținem că pentru perioada 1982-1983 
balanța furajeră se încheie cu un deficit în
semnat — 40 000 tone la fînuri, furaje de ca
litate, și cu un surplus substanțial - 66 000 
tone la cele grosiere. Adică la paie și coceni. 
Dintr-un început se impune atenției , un 
dezechilibru serios în balanța furajeră, prin 
neasigurareo furajelor de calitate, constituite 
îndeosebi din fînuri de leguminoase perene. 
Din acest motiv, față de necesar, rația zilnică 
a animalelor prezintă un deficit de 350 pînă 
la 400 grame de proteină digestibilă.

Și mai acut se pune problema asigurării 
furajelor pentru perioada 1983-1984. Și a- 
ceasta întrucît, de pe aceeași suprafață des

tinată producerii furajelor In ogor propriu — 
28 120 hectare - trebuie să se asigure întreg 
necesarul de nutrețuri pentru efective mai 
mari cu 34 700 taurine și 44 400 ovine, care 
reprezintă creșterile de efective la aceste spe
cii prevăzute a se realiza în acest an în 
unitățile agricole de stat și cooperatiste. Cu 
alte cuvinte, suprafața destinată producerii 
furajelor in ogor propriu ce revine pe o 
U.V.M. se reduce în acest an la 17 ari. Invi
tați la „masa rotunds'1, cadre de conducere 
și specialiști din agricultura județului Olt s-au 
referit la modalitățile de acțiune pentru asi
gurarea unei balanțe furajere echilibrate, atît 
sub aspect cantitativ, cit și calitativ.

LA , MASA ROTUNDĂ" A „SCÎNTEII", CADRE DE CONDUCERE Șl SPECIALIȘTI 
DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI OLT

Redacția : Ce măsuri sint preconi
zate pentru ca și in aceste condiții 
să se asigure întreg necesarul de 
furaje ?

Romulus Nica, director cu zooteh
nia la direcția agricolă județeană : 
Suprafețele de care dispunem pentru 
asigurarea furajelor sint suficiente 
pentru a produce întreg necesarul de 
furaje grosiere și suculente. Struc
tura actuală a plantelor de nutreț 
cultivate nu ne permite însă să asi
gurăm în totalitate furajele cele mai 
valoroase.

Lucerna, trifoiul și gramirreele pe
rene nu ocupă nici 30 la sută din 
suprafața cultivată. La aceasta, dacă 
adăugăm cantitățile mari consumate 
în stare proaspătă, din cauza lipsei 
altor plante furajere pentru masă 
verde, se explică deficitul mare în
registrat la producerea finurilor. Toc
mai de aceea programul stabilit pre
vede ca pină în anul 1985 plantele 
perene vechi să ocupe pină la 70 la 
sută din suprafața destinată produ
cerii furajelor în ogor propriu. In 
felul acesta se va asigura atît ne
cesarul pentru consum in stare proas
pătă, cit și pentru producerea can
tităților stabilite de fin. In acest an 
suprafața cu leguminoase și grami- 
nee perene va spori cu 4 000 hectare, 
ajungind la aproape 50 la sută.

Tot în scopul echilibrării rațiilor 
sub aspectul creșterii conținutului de 
proteină digestibilă, în acest an vom 
semăna cu soia în cultură dublă la 
irigat 4 000 hectare, pentru consum

ca masă verde. Este o plantă recu
noscută pentru conținutul ridicat în 
proteină. Anul trecut pe o sută de 
hectare cultivate cu soia s-au obținut 
între 40 și 50 tone de masă verde 
la hectar.

Redacția : Cum asigurați semințe
le? Multă vreme a fost neglijată pro
ducerea lor.

Romulus Nica : Consecințele le re
simțim acum. Pentru acest an ne-am 
asigurat din producție proprie o can
titate mică de sămînță de lucernă. 
Suficientă doar pentru 2 500 hectare. 
Pentru diferența de 1 500 hectare 
sîntem nevoiți să apelăm la alte ju
dețe. Anul viitor însă această situație 
nu se va mai repeta. Fiecare uni
tate agricolă va reține loturi semin- 
cere pentru a-și asigura integral se
mințele necesare atît pentru înființa
rea noilor lucerniere, cit și pentru 
înlocuirea celor vechi.

Lucian Popescu, directorul între
prinderii de întreținere și exploatare 
a pajiștilor : Incepînd din acest an 
vom trece la desțelenirea unor pa
jiști și finețe naturale cu potențial 
productiv scăzut, pentru a fi culti
vate cu amestec de plante graminee 
și leguminoase perene. Am planifi
cat să desțelenim și să cultivăm 
2 000 hectare de pajiști naturale ; în 
anul 1984 — tot 2 000 hectare, iar în 
anul 1985 — 5 000 hectare. Acestea 
reprezintă toate suprafețele de pa
jiști naturale inventariate, unde se 
poate intra cu plugul.

Redacția : Insistăm asupra acestei

chestiuni. Desțelenirea pajiștilor 
pentru a fi cultivate poate constitui, 
in anumite situații, o armă cu două 
tăișuri. Avem in vedere asigurarea 
tuturor condițiilor care să garanteze 
că pe suprafețele desțelenite se vor 
realiza producțiile prevăzute. Alt
minteri, există riscul să nu se obțină 
nici cit înainte. Pe lingă asigurarea 
semințelor, un element hotăritor îl 
constituie ca pajiștile să fie desțele
nite încă din toamnă. In această pri
vință insă... . .... . ■

Lucian Popescu : Este adevărat.
Din motive diverse, doar pe 40 la 
sută din cele 2 000 hectare s-au fă
cut desțeleniri de toamnă. Și aceasta 
nu fiindcă n-ar fi existat forțele ne
cesare, ci pentru că nu s-a acordat 
atenția cuvenită acestei lucrări. Pen
tru înlăturarea acestui neajuns, și 
ținînd seama că pajiștile desțelenite 
nu pot fi semănate în primul an cu 
leguminoase și graminee perene care 
necesită un teren bine pregătit și 
nivelat, s-a hotărit ca acestea să fie 
însămințate pe suprafețele destinate 
bazei furajere. Aceasta înseamnă că 
în primii ani pajiștile desțelenite vor 
fi cultivate cu alte plante furajere, 
mai puțin pretențioase la adîncimea 
de semănat.

Redacția : Realizarea programului 
județean este de durată. Ce posibili
tăți imediate există pentru sporirea 
conținutului de proteină digestibilă 
in hrana animalelor?

Romulus Nica : De mai mulțl ani, 
în județul Olt s-au făcut încercări

pentru creșterea conținutului de pro
teină digestibilă din furaje prin in
troducerea azotului sintetic în hrana 
animalelor. Este vorba de speciile ru
megătoare. Această metodă are o lar
gă răspîndire în multe țări cu o boga
tă tradiție în creșterea animalelor, 
precum U.R.S.S., R.D. Germană, 
S.U.A.. Norvegia. Suedia și altele. La 
începutul acestui an am trecut, pe 
scară largă, la amonizarea paielor 
prin tratarea acestora cu amoniac an- 
hidru. Scopul este îmbogățirea fura
jelor grosiere cu azot și, implicit, cu 
proteină brută digestibilă. Avem un 
program in care sint cuprinse 114 uni
tăți agricole unde, într-o primă e- 
tapă, se vor amoniza 12 000 tone de 
paie, iar pină la sfirșitul anului — 
30 000 tone. La solicitarea noastră, 
Ministerul Agriculturii ne-a asigurat 
echipamentele necesare pentru trei 
formații de amonizare. Fiecare for
mație, pe baza unui program stabilit 
la direcția agricolă, se deplasează in 
unitățile agricole unde face operația 
de amonizare a paielor.

Elisabeta Moștenescu, șefa labora
torului pentru controlul calității fu
rajelor : Firește, fiecare își poate 
pune întrebarea : ce avantaje prezin
tă amonizarea paielor ? Avantajele 
sînt multiple. Cercetările întreprinse 
de institutul de specialitate de la 
Balotești, ca și determinările făcute 
de laboratorul nostru dovedesc că 
prin amonizare se obține o creștere 
substanțială a valorii nutritive a pa
ielor. Unitățile nutritive cresc de la

0,28, cît au paiele netratate, la 0,35, 
proteina digestibilă — de la 3 gra
me la 30—35 grame, iar conținutul 
în azot — de la 0,50 grame la 1,79 
grame. Prin toate acestea paiele 
amonizate pot suplini între 25 și 30 
la. sută din necesarul de proteină di
gestibilă din rația animalelor. In 
afară de îmbunătățirea însușirilor 
calitative, prin amonizarea paielor 
se obține și o sporire a indicelui de 
digestibilitate și a cantității de paie 
ingerate. Cu alte cuvinte, este vorba 
de o valorificare superioară a fura
jelor grosiere.

Mircea Dima, directorul I.A.S. De- 
veselu : Aceste avantaje sînt confir
mate de rezultatele obținute îh pro
ducție. Pentru a verifica efectul pa
ielor amonizate asupra producției de 
lapte am organizat trei loturi com
parative, cuprinzînd 71 de vaci, di
ferite ca potențial productiv. Chiar 
din a treia zi de la administrarea 
paielor amonizate s-a observat o 
creștere a producției de lapte față 
de loturile furajate cu paie netra
tate. După 10 zile sporul de lapte a 
fost de 0,5—0,8 litri pe o vacă fura
jată, în funcție de starea lor fiziolo
gică, Ia un consum de numai 4 kg 
de paie amonizate. Sporirea produc
ției de lapte se explică numai prin 
creșterea conținutului de proteină di
gestibilă din rația animalelor. Admi- 
nistrind 5 kg de paie amonizate in 
rația vacilor, conținutul în proteină 
digestibilă crește cu 140—175 grame. 
In plus se constată că animalele con
sumă cu plăcere și în cantitate mai 
mare paiele amonizate.

Tudor Dănacu, președintele C.A.P. 
Cezieni : Cum s-a spus, abia în 
acest an am trecut la amonizarea 
paielor, iar rezultatele urmează. O 
experiență mult mai bogată avem 
însă în ce privește folosirea supli
mentului proteic pe bază de uree, cu 
o concentrație de 10—12 Ia sută, tot 
în scopul echilibrării rației sub as
pectul conținutului în proteină di
gestibilă. Desore ce este vorba ? 
Ureea nu se administrează ca atare, 
ci se face retardarea ei. Adică, gra
nulele de uree sînt învelite într-un 
gel de amidon pe care il conțin go- 
zurile din cereale. Prin aceasta, pro
cesul de degajare a amoniacului din 
uree este mult încetinit, înlăturin- 
du-se orice Dericol de intoxicație a 
animalelor. Ureea retardată se ames
tecă apoi cu diferite subproduse 
agricole — tescovină, ciocălăi măci- 
nați, semințe și coji de la fabricile 
de industrializare a legumelor, cani- 
tule de floarea-soarelui, făină din 
corzile de viță de vie etc. Sub aceas

tă formă livrăm suplimentul proteic 
pe care-1 producem in stația con
struită de către cooperativa noastră, 
ce are o capacitate de 4 000 tone pe 
an. In unitățile agricole, înainte de 
administrare în hrana animalelor su
plimentul proteic este amestecat din 
noii cu diferite furaje grosiere mă
cinate. Rezultatele folosirii suplimen
tului proteic pe bază de uree în 
hrana animalelor sint concludente. 
Numai pe seama lui, în cooperativa 
noastră am obținut un spor de un 
litru de lapte pe vacă furajată și de 
230 grame la taurinele puse la în
grășat.

Romulus Nica : Anul trecut am 
utilizat suplimentul proteic în toate 
fermele cu vaci pentru lapte, cres
cătoriile de vițele pentru reproduc
ție și îngrășătoriile de taurine, înre- 
gistrind rezultate bune. Dealtfel, fap
tul că producția medie de lapte re
alizată anul trecut de unitățile agri
cole din județul Olt a fost cu 300— 
350 1 mai mare decit în județele din 
cîmpia de sud a țării, care au con
diții asemănătoare cu ale noastre, 
se datorește administrării în hrana 
animalelor a suplimentului proteic 
pe bază de uree. Anul acesta intim- 
pinăm insă serioase greutăți în pro
ducerea lui. Consider că avantajele 
certe pe care le are folosirea .supli
mentului proteic trebuie să determi
ne organele de resort să ne asigure 
gozurile de cereale absolut necesare 
pentru retardarea ureei și premixu- 
rile — complexurile vitamino-mine- 
rale — care trebuie să facă parte 
obligatoriu din compoziția suplimen
tului.

Desprindem, în final, concluzia că 
In județul Olt există o preocupare 
susținută pentru a se crea condiții, 
pentru a se pune bazele, începind cu 
acest an, in vederea asigurării unei 
balanțe furajere echilibrate, atit can
titativ, cit șl calitativ. Sînt de reți
nut inițiativele și experiența dobin- 
dită aici în ce privește suplinirea 
unei părți din necesarul de proteină 
digestibilă din rația animalelor prin 
introducerea azotului din compușii 
anorganici în hrana animalelor. Toate 
acestea, in măsura validării lor de 
către practică, trebuie să-și găsească 
o largă generalizare, în toate jude
țele, în care scop. Ministerul Agri
culturii, celelalte organe de resort 
au datoria să asigure condițiile și 
baza materială necesare.

Aurel PAPADIUC 
Iancu VO1CU 
corespondentul „Scinteil*
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Primul a fost... 
primarul

Discutind cu obștea comunei 
Secăria, județul Prahova, despre 

1 revitalizarea străvechii îndelet
niciri a creșterii animalelor — 
ne scrie C. Constantin — prima
rului Ion Bălan i-a ajuns la 
ureche replica unui gospodar: 
„N-ar fi rău să fie bine și chiar 
primarul să ne dea o pildă".

Și primarul s-a apucat virtos 
de treabă nu numai „la nivelul 
comunei", ci și în propria gos
podărie, unde a început să 
crească vaci cu lapte, oi. păsări. 
Pentru acest an, primarul a în
cheiat... primul un contract cu 
statul pentru a livra 2 000 litri 
lapte, 25 kilograme lină, 8 miei, 
brinză, ouă.

Exemplul și hărnicia primaru
lui s-au dovedit „molipsitoare" 
in sensul cel mai bun al cu- 
vintului.

Inițiativă 
sănătoasă
(Cititorul nostru V. Acatrinei 

își exprimă bucuria pentru ini
țiativa... sănătoasă a constructo- 

Irilor noului edificiu din Paș
cani și a medicilor care lucrează 
aici : „In elegantul și cochetul 

Ihol al clădirii s-a organizat o 
expoziție de filatelie. Expoziție 
care cuprinde piese cit mai a- 

Ipropiate de două domenii de ac
tivitate : construcții și sănătate. 
Și aceasta, întrucît cei care ex
pun nu sint alții decit unii din 

I constructorii noului lăcaș de să
nătate și medici de aici, iar cei 
care le admiră strădania sint 

Ipacienții și cei care-t vizitează.
Nu-i așa că este o idee... sănă
toasă ?“

Este 1

I Zăpada
I de pe prelată
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Cițiva posesori de autoturisme I 
din Curtea de Argeș au fost in- • 
vitați la miliție, unde li s-au 
inminat roți de rezervă, îmbră
căminte și alte obiecte care le I 
dispăruseră din portbagaje.

— Cum așa ? — s-au mirat el. I 
Portbagajele le-am găsit inchise. |

Le „inchiseseră", ca și cînd 
nimic nu s.-ar fi intimplat. Fio- . 
rea Savu și Ion Bratu, doi indi
vizi care se „specializaseră" in • 
cotrobăitul prin portbagaje, tn- 
tr-o noapte insă au încercat \ 
să se „profileze" și pe furtul de | 
prelate. N-au apucat să fure 
decit una. După cum ne reia- | 
tează procurorul-șef Constantin I 
lani din Curtea de Argeș, un * 
echipaj al miliției a observat 
că pe un singur autoturism din I 
cele parcate pe o stradă nu se I 
află zăpadă căzută din abunden
ță in timpul nopții. Și astfel ur- ■ 
mele au dus la descoperirea făp
tașilor, care au și fost condam
nați, după procedura de urgență, . 
Ia doi ani și, respectiv, un an Și I 
jumătate închisoare.

Decit 
să ruginească...

Ne scrie corespondentul nos
tru voluntar Zaharia Ciulei din 
Chitila : „Mergind cu treburi pe 
la Pietroșița, am zărit in stația 
C.F.R. de aici un cazan de lo
comotivă părăsit pe o... linie 
moartă. Intrebind de cînd zace 
acolo, mi s-a spus că de cel pu
țin doi-trei ani. Bătut de ploi și 
vînturi, de arșiță și ninsoare, 
cazanul a început să ruginească. 
Am aflat că fusese adus la ce
rerea primăriei din Pietroșița, 
pentru a fi folosit la o centrală 
termică. Dar în loc să furnizeze 
căldură, cazanul a fost tratat cu 
toată... răceala. Oare să nu mai 
aibă nimeni nevoie de el ?“

La timp
Cititorul nostru V. Stancu ne 

relatează un caz petrecut la 
bariera de cale ferată de la 
Jupînești-Gorj. Exact in mo
mentul in care trenul se apro
pia cu toată viteza, conducă
torul autoturismului l-GJ-5143 
a încercat să se strecoare prin
tre brațele barierei. Norocul sau 
intîmplarea — spuneți-i cum 
vreți — a făcut ca in clipa în 
care coliziunea părea iminentă, 
în fața mașinii să apară, ca din 
pămînt, un milițian. Impruden
tul de la volan a frînat brusc, 
la numai cițiva centimetri de 
trenul care a trecut pe lingă el. 
Abia după trecerea ultimului 
vagon, galben ca ceara, a „rea
lizat" ceea ce s-ar fi putut in- 
timpla...

Bagajul din tren
Cititorul nostru Petre Silion 

ne istorisește o intimplare pe
trecută in trenul de pe ruta Ve- 
rești-Bacău. La Verești. o călă
toare in vifsta. Teodora Lungu, 
a fost ajutată de un bărbat să 
urce in tren bagajele. „Dar după 
ce au urcat, bărbatul i-a spus 
femeii că merge să caute el un 
alt vagon călduros după care 
se va intoarce s-o ia și pe ea. 
Cînd s-a dus, a luat cu el și ba
gajele femeii, lăsindu-le pe ale 
sale. Femeia a așteptat și a tot 
așteptat, dar respectivul nu s-a 
mai întors nici astăzi. Femeia 
avea in bagaje imbrăcăminte Și 
o serie de obiecte de valoare, 
in timp ce in bagajul răufăcă
torului nu s-au găsit decit trei 
cărămizi invelite in niște cirpe 
și hirtii.. Nimeni n-a știut in ce 
stație a coborit. Tare mi-ar 
plăcea mie să aud că a fost prins 
și i s-a schimbat ruta".

Rubrică realizată de
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Cronica zilei Valorificarea resurselor locale DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

■ Colectivul de muncâ de la în
treprinderea de mașini-unelte din 
Bacău a realizat, pentru prima dată 
în țară, o mașină de frezat longitu
dinal cu portal, avînd caracteristici 
tehnico-funcționale la nivelul reali- 
zărilot similare de pe piața mon
dială. Ea este mai ușoară cu circa 
5 000 de kilograme și funcționează 
cu o cantitate de energie electrică 
mai redusă cu 20 la sută decit 
mașinile-unelte din aceeași catego
rie realizate pină acum.

■ La întreprinderea „Porțelanul" 
din Alba lulia au fost puse în func
țiune trei instalații de recuperare a 
căldurii reziduale de la cuptoarele 
tunel de ardere. Căldura recupera
tă este utilizată in procesul de pro
ducție, realizîndu-se importante eco
nomii de combustibil. Felicitări... 
călduroase !

■ In cel mai mare ansamblu de 
locuințe din municipiul Suceava, 
cartierul „George Enescu", au fost 
puse la dispoziția oamenilor muncii 
alte 135 de apartamente situate în 
blocul „Belvedere". Odată cu aceas
ta se încheie construcția zonei cen
trale a cartierului în care locuiesc 
peste 20 000 de oameni ai muncii.

■ Cercetători de la Universitatea 
din Galați au obținut coloranți pen- 
tiu industria alimentară realizați 
din materii prime de origine ve
getală (sfeclă roșie, coacăze, soc și 

■ Ițele). Noile tipuri de coloranți pot 
fi folosiți la fabricarea unei game 
largi de produse alimentare, înlo
cuind vechile substanțe aduse din 
import. Totodată, noii coloranți sînt 
recomandați și pentru acțiunea lor 
biologică, fiind bogați în vitamine.

■ Subinginerul Mircea Langa și 
tehnicianul Gyomai Gheorghe de la 
Trustul de construcții-montaj Mureș 
au realizat, în premieră pe țară, un

^aparat automat cu ajutorul căruia

se determină timpul de priză a lian
ților și analiza exactă a timpului de 
întărire a betoanelor în lucrările de 
construcții. Aparatul, adus pină a- 
cum din import, va fi realizat în 
pioducție de serie la întreprinderea 
„Prodcomplex" din Tg. Mureș.

■ La intrarea în Botoșani dinspre 
Suceava, filiala locală a A.C.R. a 
dat în folosință o modernă stație 
autoservice. care efectuează toate 
lucrările de întreținere și reparații 
pentru autoturisme. Tot aici s-au 
amenajat spații de cazare pentru 
membrii A.C.R. aflați în tranzit.

■ Pentru alimentarea cu apă a 
municipiului Călărași au început lu
crările la stația de captare din Du
năre, la stația de decantare și la 
conducta de transport al apei pină 
la stația de pompare din oraș.

■ Cooperativa „Prestarea" din 
Constanța a realizat două variante 
de instalații de captare și folosire 
a energiei solare pentru încălzirea 
apei menajere. Ele pot fi folosite 
atit în întreprinderi, cit și de către 
gospodăriile populației.

■ Restaurantele „Central" și 
„Prahova" din Ploiești își asigură o 
mare parte din carnea necesară 
din producție proprie. Prin munca 
patriotică a ospătarilor, bufetierilor 
și bucătarilor s-a amenajat o gos- 
podărie-anexă pentru creșterea por
cilor. Tot ei au pregătit de pe acum 
un teren pe care îl vor cultiva cu 
legume și zarzavaturi.

■ Nomenclatorul de fabricație al 
întreprinderii de tricotaje și perdele 
din Pașcani - unitate fruntașă pe 
țară in întrecerea socialistă — s-a 
îmbogățit cu noi produse care va
lorifică mai bine resursele proprii de 
materii prime, in total, aici se rea
lizează peste 1 100 de noi modele 
de tricotaje.

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, Sin 
In Ha, a organizat la sediul amba
sadei, marți după-amiază, o gală de 
filme, urmată de un cocteil.

Au fost prezentate imagini înfăți- 
șînd noile monumente de artă ale 
R.P.D. Coreene, și' imagini ale Capi
talei, ca și suacesele obținute in dez
voltarea multilaterală a țării.

Au participat tovarășii Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, Nicolae Andrei, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Ladislau Hegeduș, se
cretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai altor instituții și organizații cen
trale, ai Asociației de prietenie ro- 
mâno-coreene.

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

22,10
22,20

Știri sportive
• Tradiționala competiție atletică 

pentru „Cupa de cristal" va avea loc 
simbătă și duminică in sala Comple
xului sportiv „23 August" din Capi
tală. în prima zi de concurs, cu în
cepere de la ora 14,30, sint programa
te 6 probe dintre care se detașează 
cea de săritură in lungime femei, la 
care vor participa cunoscutele noas
tre campioane Vali lonescu, record
mană a lumii în aer liber, cu rezulta
tul de 7.20 m. și Anișoara Cușmir, 
deținătoarea recordului mondial 
sală, cu 6,92 m.

Iată programul complet al 
cursului : simbătă: înălțime (f); 60 m 
garduri (f) ; țriplusălt 60 th (b); 
lungime (f); greutate (b); duminică, 
(de la ora 15,00); 60 m garduri (b)‘, 
60 m plat (î); înălțime (b); lungime 
(b) și greutate (f). j , .
• în saloanele hotelului „Roman" 

din Băile Herculane au continuat în
trecerile tradiționalului festival șa- 
hist „Hercules ’33". în turneul femi
nin, maestra româncă Edit Cosma- 
Ștefanov a ciștigat partida întreruptă 
cu Eugenia Ghindă, apoi a remizat 
cu Eleonora Gogîlea, în runda a 7-a, 
preluînd conducerea în clasament cu 
5 puncte. Fosta lideră, iugoslava

mka Milivojevici, a întrerupt 
aranda Boicu și ocupă locul 
4 puncte (1), în timp ce Ger- 

■ Baumstark a urcat pe locul doi, 
puncte, după- victoria obținută 
in partida cu Eva Karakasz. 

nasculin, Constantin lonescu a 
t prima infringere de la in
ul turneului, pierzînd în fața 
irik Ștefanov. Ungureanu a ciș- 
cu piesele negre, la Bușu, Ott 

nvins pe Forgacs, Nicolaide a 
piodut Ia Vaisman și Jivanovici la 
Orev. In clasament pe primul loc se 
află C. lonescu — 5 puncte, urmat de 
Ungureanu — 4,5 puncte, P. Ștefanov 
și Bușu cite 4 puncte etc.

• Marți seara a plecat la Sofia, 
pentru a participa la întrecerile Uni
versiadei de iarnă (17—27 februarie) 
lotul sportivilor studenți din Româ
nia. Reprezentanții noștri vor lua 
startul la întrecerile de schi alpin, 
schi fond, biatlon. patinaj artistic și 
hochei pe gheață. Printre cei care 
au făcut deplasarea se află schio
rii Ion Lungoci, Gyula Kiss, Elena 
Reit, Iuliana Popoiu (la schi fond), 
Vili Podaru, Mihai Bîră, Carmen 
Cosma (schi alpin), biatloniștii 
Gheorghe Berdar și Francisc Forika, 
hocheiștii Traian Cazacu, Adrian 
Olinici. Cristian Udrea, precum și 
.patinatorul Adrian Vasile.

• în urma rezultatelor înregistrate
în concursurile desfășurate săptămî- 
na trecută, in clasamentul general 
masculin al „Cupei Mondiale" la 
schi alpin continuă să conducă Phil 
Mahre (S.tJ.A.) cu 198 puncte. Pe 
locurile următoare se află Ingemar 
Stenmark (Suedia) — 167 puncte și 
Pirmin Zurbriggen (Elveția) — 161
puncte.
• Echipa de fotbal Sportul studen

țesc, aflată in turneu in Iugoslavia, 
a susținut un meci amical cu forma
ția F.C. Zagreb. Fotbaliștii români au 
obținut Victoria cu scorul de 1—0 
(0—0), unicul gol fiind marcat, in 
minutul 65, de Octavian lonescu.

• In clasamentul computerizat al 
A.T.P. conduce tenismanul american 
Jimmy Connors, urmat de Ivan 
Lendl (Cehoslovacia), John McEnroe 
(S.U.A.), Guillermo Vilas (Argenti
na), Vitas Gerulaitis (S.U.A.) și Jose 
Luis Clerc (Argentina).

tv
16.00
16,05

16,25
16,35

PROGRAMUL 1

Telex
Consultații pentru admiterea în in- 
vățămintul superior agricol
Tragerea Pronoexpres
Din inimă un cîntec patriei și par
tidului. Clntece revoluționare și 
patriotice
Universul femeilor
1001 de seri
Telejurnal

17.00
17.30
20,00
20,45 Monumente pentru zile eroice. 50 

lupte revolu- 
muncitorimii

de ani de la eroicele 
țlonare din 1933 ale 
române

21,15 Sub gloriosul steag
Spectacol muzical-literar-coregra- 
fic, dedicat omagierii eroicelor 
lupte revoluționare din 1933 ale 
muncitorimii române

22,10 Telejurnal
22,20 Izvor de frumusețe — program de 

muzică ușoară

PROGRAMUL 2

20,00
20,45
21,15
21,30

21,45

muncitoresc.

Telejurnal
Scena șl ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Din țările socialiste. R.D. Germa
nă ; Muzeul mării
Tara mea,, tară de dor — melodii 
populare
Telejurnal
Bijuterii violonistice

Odihnă și cură balneară 
prin oficiile județene de turism

Poiana Brașov '83 Foto : Gh. Vințilă

La agențiile și filialele de turism 
din întreaga țară continuă vînza- 
rea biletelor in cele mai renumite 
stațiuni : Călimănești—Căciulata, 
Herculane, Tușnad, Sovata. Govora, 
Felix, Sinaia, Borsec, Predeal, Se- 
menic, Lacu Roșu, Poiana Brașov, 
Eforie Nord, Mangalia.

în această perioadă. în unele uni
tăți hoteliere case de odihnă, pre
cum și la vile se practică tarife 
reduse. Se beneficiază de o redu
cere pe transportul la C.F.R. de 25 
la sută. Copiii pină la 7 ani, în
soțiți, beneficiază de cazare gra
tuită dacă nu se solicită pat sepa-

rat. Potrivit aprecierii medicilor, 
factorii naturali de cură au aceeași 
valoare terapeutică pe tot parcursul 
anului. în plus, aerul este mai pur, 
lipsește aglomerația specifică verii, 
iar serviciile oferite de gazdele din 
stațiuni sint mși prompte și de mai 
bună calitate.. Multe din bazele de 
tratament fac corp comun cu locul 
de cazare și servire a mesei.

In stațiuni se organizează o pale
tă largă de acțiuni de divertisment 
și agrement, excursii în cele mai 
pitorești locuri din țară, precum și 
excursii de cite 1—2 zile peste 
hotare.

cinema
• Ochi de urs : SCALA (11 03 72) -
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, GRIVI- 
TA (17 08 58) — 9: 11,15: 13.30; 15,45
18: 20. CULTURAL 183 50 13) — 9
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• ' ’■ ------------ -----------Facerea lumii: STUDIO (59 5315) 

10; 12.30; 15; 17: 19.
Așteptarea: TIMPURI NOI (15 6110) 
9: 11; 13,15: 15,30; 17,45: 20.
Zile fierbinți : BUZEȘTI (50 43 58) 
15,30; 17,30; 19,30.
Proprietarii : GIULEȘTI (17 55 46) 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
Comoara: ARTA (213186) — 9;

13; 15; 17,15; 19.30. MUNCAii;
(21 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. 
0 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.
0 Pirații secolului XX ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30: 15,45: 18; 
20.
• 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 131 28 13) — 15,30: 17.30; 19.30.
• AU Baba șl cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30; 18,30.
• Călăuza : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30: 18,30.
• 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.
0 Explozia
— 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 s LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 13.30: 18.
® Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.15; 11; 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.
• 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.
• Program de desene animate — 9; 
10.45: 12.30; 17; Anna celor o mie de 
zile — 14; 18,45 ; DOINA (16 35 38).
• Marea evadare : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12,15; 16; 19,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12,15; 15.30; 19.
0 Șeriful din Tennessee : FLOREAS-

PROGRESUL (23 94 10)

• O NOUĂ METO
DĂ PENTRU OBȚINE
REA RADIOGRAFIILOR. 
Metoda spectroscopiei cu ajuto
rul fenomenului de rezonantă 
magnetică nucleară permite 
realizarea de radiografii ale or
ganelor interne similare celor 
obținute cu ajutorul aparatelor 
Roentgen, dar fără a se recurge 
la nici un fel de radiații și fără 
a mai fi nevoie să se introducă 
in organismul pacientului sub
stanțe care să absoarbă aceste 
radiații. Cercetările întreprinse 
demonstrează că noua metodă 
asigură obținerea unei imagini 
mai clare, cu o mai bună re
liefare a detaliilor, a vaselor 
sanguine, contururilor organelor 
interne. Cercetătorii afirmă că 
noua metodă va permite să se

facă distincție între tumorile 
maligne și benigne, să se pună 
în evidență anomaliile mușchi
lor inimii și ale plăminilor, să 
se diagnosticheze infarcturile și 
crizele de rinichi, să se stabi
lească defectele discurilor din
tre vertebrele coloanei verte
brale ș.a. După experiențe efec
tuate pe animale, cîteva mari 
clinici din S.U.A. și Anglia au 
trecut la aplicarea noii metode 
la oameni.

• NOI TERENURI 
SMULSE OCEANULUI. 
Zilnic în capitala niponă se a- 
dună 17 000 tone resturi mena
jere și alte reziduuri, din care 
aproape 10 000 tone se folosesc 
la extinderea suprafeței orașu
lui. De cițiva ani se desfășoară 
lucrări de extindere a malurilor

Golfului Tokio și de construire 
a unor insule artificiale. Teh
nologia unor astfel de lucrări 
este următoarea : o anumită 
suprafață de mare este îngrădi
tă cu plăci de beton, apoi se 
scoate apa și în aceste „cutii" 
se introduc reziduurile presate 
care la suprafață se acoperă cu 
asfalt. Potrivit presei nipone, în 
acest fel s-au recuperat la To
kio 2.3 milioane mp de uscat. 
Municipalitatea capitalei nipo
ne a anunțat că pină în 1986 
se vor „construi" astfel pină la 
trei milioane mp de uscat.

• TESUT CONJUNC
TIV SINTETIC. Specialiști 
bulgari au pus Ia punct, por
nind de la fibre poliamidice 
obișnuite, o țesătură cu proprie
tăți antimicrobiene, care poate

DI

pentru impletituri și articole de ar
tizanat la Răchitoasa, Begri. Filipești, 
Podu Turcului, noi balastiere pe văi
le Bistriței, Trotușului și Șiretului.

— Am înțeles că majoritatea spa
țiilor de producție pentru aceste uni
tăți au si fost depistate, in clădiri 
nefolosite sau incomplet folosite. E 
nevoie insă și de un. minimum de 
utilaje și unelte. Cu ce se va lucra ?

— Mașinile și utilajele necesare 
pentru noile unități de mică indus
trie vor fi realizate cu posibilități 
locale în cadrul acțiunii de autodo- 
tare. Mai mult de 50 la sută din 
piesele de schimb necesare pentru 
efectuarea reparațiilor 
tăți urmează să fie 
în atelierele proprii.

— Care este stadiul 
alizărilor ? De la ce 
nește pentru a se ajunge, pină la 
sfîrșitul cincinalului, la rezultate atit 
de ambițioase ?

— Nu de mult a avut loc o se
siune a consiliului popular județean, 
în cadrul căreia s-a analizat modul 
cum se înfăptuiesc prevederile pro
gramului unitar de dezvoltare a mi
cii industrii. Reținem pe scurt cîteva 
din cifrele și considerațiile consem
nate cu acest prilej : în ultimii doi 
ani au fost înființate în județ peste 
350 de unități de mică industrie și 
prestatoare de servicii cu profile di
verse : fabricarea mobilei, confecții 
textile, împletituri de răchită, pre
lucrarea cauciucului etc. Prin ele s-a 
ajuns la un total de circa 2 100 ase
menea unități, dintre care peste 1 200 
la sate. Practic, nu există nici o lo
calitate in care să nu funcționeze

in aceste uni- 
recondiționate

actual al re- 
nivel se por-

unități de mică industrie sau presta
toare de servicii.

— Să revenim la tema resurselor 
locale. Ce materii prime au fost pre
lucrate in numeroasele mici unități ?

— Au fost valorificate mai mult 
de 600 tone de materii prime recu
perate : cauciuc, mase, plastice, piele, 
hirtie etc, realizindu-se din ele obiec
te folositoare ce se află astăzi in 
casele cetățenilor. Numai valoarea 
produselor realizate din lemn recu
perat se ridică la peste 10 milioane 
lei. Li se adaugă circa 5 milioane 
metri cubi de produse de carieră, 20 
milioane de cărămizi, alte materiale 
de construcție obținute din resurse 
locale. în anul de curind încheiat, cei 
peste 20 000 de oameni ai muncii care 
lucrează in unitățile de industrie 
mică din județul Bacău au realizat ’ 
— în principal prin valorificarea re
surselor locale — o producție marfă 
suplimentară în valoare de 111 mili
oane lei. Datorită calității lor, multe 
produse realizate de industria mică 
din Bacău — impletituri, articole de 
uz casnic și gospodăresc, mobilier 
mic, articole din cauciuc etc. — sînt 
cunoscute astăzi și peste hotare.

— O ultimă întrebare : considerați 
ampla operațiune de inventariere la 
care v-ați referit la începutul con
vorbirii drept complet încheiată ?

— Nicidecum. Acțiunea de desco
perire și inventariere a resurselor lo
cale de materii prime continuă. 
Ca la fiecare început de an, și de 
această dată, colective de specialiști, 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
ajutați de organele locale ale puterii 
de stat, identifică noi surse de ma
terii prime, le inventariază și ie ofe
ră spre valorificare unităților de in
dustrie mică și prestatoare de servi
cii din județ.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General a! Miliției 

Direcția circulație

Efigii ale timpului 
socialist

Iarna și-a făcut simțită prezența și 
în Capitală. In următorul interval de 
timp se va extinde aria drumurilor 
acoperite cu zăpadă, diminuînd ade
rența pneurilor la sol. In aceste con
diții, se recomandă automobiliștilor 
să-și pregătească mai bine deplasă
rile, iar inainte de a pleca la drum 
să se informeze asupra stării tra
seelor pe care intenționează să le 
parcurgă. Este necesar ca autoturis
mele și, în general, autovehiculele 
de toate categoriile să fie dotate cu 
pneuri în bună stare, înlocuindu-se 
cele uzate, care creează pericolul de
rapării. Pentru a preveni o even
tuală înzăpezi re, lanțurile antidera
pante și lopețile nu trebuie să lip
sească de la nici un autovehicul care 
efectuează deplasări pe distanțe 
lungi. în iarna trecută, unii automo- 
biliști au rămas înzăpeziți, blocînd și 
activitatea utilajelor de deszăpezire.

în ultimele zile, în zonele în care

a nins s-au înregistrat numeroase 
tamponări din cauza vitezei' neadec
vate, a nepâstrării distanței in mers 
între autovehicule, frînărilor și vira
jelor bruște.

Uneori zăpada acoperă atit indica
toarele, cit și marcajele rutiere. Se 
impune ca in apropierea intersecții
lor, la locurile de traversare pentru 
pietoni, în apropierea sediilor și uni
tăților social-economice, mașinile să 
fie conduse cu maximă atenție și 
viteză micșorată. Instalația de încăl- 
zire-dezaburire să fie in perfectă 
stare de funcționare, pentru a men
ține o vizibilitate cit mai bună. Se 
recomandă, de asemenea, ca pe tra
seele mijloacelor de transport în co
mun să nu fie parcate sau stațio
nate alte autovehicule, iar utilajelor 
de deszăpezire și celor de împrăștie- 
re a materialelor antiderapante să 
11 se acorde prioritate absolută.

Concursuri de admitere
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul: 
organizează concursuri de admi
tere. pentru anul școlar 1983—1984, 
în următoarele instituții militare 
de învățămînt :

— Academia militară — facultățile tehnice ;
— Facultatea de medicină militară ;
— Institutul de marină

cel Bătrin" 
militară ;

— Școliletivi ;
— Școlile 

subofițeri ;
— Școala

Apărării, j NaționaTn-' ciclul ofițeri și ciclul profesional i 
— Liceele militare.
Tinerii caie doresc să participe 

la concursul de admitere la una 
din aceste instituții militare de în- 
vățămînt pot depune cereri de în
scriere, pină la 10 aprilie 1983, la 
centrele militare pe raza cărora 
domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea Ia con
curs, disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa coman
danților de garnizoane și centrelor 
militare de care aparțin.

„Mircea
— secțiile de marină

militare
militare
militară

de ofițeri ac-
de maiștri și

de muzică

v r e m e a
Timpul probabil pentru intervalul 16 

februarie, ora 20 — 19 februarie, ora 20. 
In tară : Vremea va fi rece, geroasă 
noaptea și dimineața în nordul și cen
trul țării. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
sub formă de ninsoare, mai frecvente 
in estul șl sudul țării. Vintul va sufla 
moderat cu intensificări temporare în

Moldova. Bărăgan șl Dobrogea, precum 
și la munte unde, pe alocuri, va viscoli 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre minus 15 și minus 5 gra
de, local mai coborite. iar cele maxime 
între minus 7 și plus 3 grade. In Bucu
rești : Vremea va fi rece, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații sub 
formă de ninsoare, vintul va sufla mo
derat cu intensificări temporare, spul- 
berînd zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 10 și minus 
7 grade, iar cele maxime între minus 3 
și zero grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30.
0 Domnul miliard ;
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30 
20.
0 Imperiul contraatacă :
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19; COS
MOS (27 54 95) ’ ............................. .....
19,30.
0 Războiul
(35 15 17) — 10;
0 Sindromul; TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,30; 14; 16,45: 19.30.
0 Bunul meu vecin Sam : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13,30; 16; 19.

AURORA 
15.45; 18;

MIORIȚA

9: 11,30; 14; 16,45;

stelelor ; POPULAR 
13; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
• Filarmonica „George Enescu“
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „Pagini 
de dragoste In arta vocală" (II). Re
citalul mezzosopranei Martha Kessler 
— 18; (Ateneul Român) : " '
creației camerale a lui Ludwig 
Beethoven de 
viziunea prof.
Bușulenga și 
Sava — 19.

Integrala 
van 

la op. 1 la op. 135 in 
univ. Zoe Dumltrescu- 
a muzicologului Iosit

fi utilizată pentru înlocuirea țe
sutului conjunctiv vătămat. Nu
meroasele experiențe efectuate 
demonstrează că organismul su
portă bine acest țesut conjunctiv 
sintetic. După un anumit timp 
pe acest țesut încep să crească 
celule, apoi pe baza lui se for
mează un nou țesut conjunctiv 
natural. Deosebit de eficient s-a 
dovedit țesutul conjunctiv sin
tetic la tratarea rănilor provoca
te de arsuri. Din aceste fibre, 
care după o prelucrare specială 
capătă proprietatea de a distru
ge orice fel de microbi și de a 
se autosteriliza fără a-și pierde 
calitățile specifice, se pot țese

• Opera Română (13 18 57) : Anotim
purile, Tristan și Isolda (centenar 
Wagner), Simfonia clasică — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vîn- 
zătorul de păsări — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Luna dezmoșteniților — 19; 
dina Icoanei, 12 44 16) : Anecdote pro
vinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : La frunza 
dudului — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Arma secretă a lui Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 17.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17; (la 
Universal club) : Anotimpurile mîn- 
zului — 10; 12.
• Circul București (11 01 20) ; Mup
pets... la circ — 19,30.

...Phenian. De pe colina Moran- 
bong, orașul-erou își dezvăluie ge
neros neasemuita frumusețe : seara, 
luminile clădirilor noi, zvelte contu
rează dimensiunile marelui oraș, di
mineața — razele calme ale soarelui 
aduc in prim-planul privirii ansam
bluri de construcții multicolore, pro- 
iectind pe fundal siluetele coșurilor 
înalte ale numeroaselor fabrici și 
uzine. Orașul, așa cum se înfățișează 
azi, are o „virstă" tinără. încă din 
zilele și nopțile cind cotropitorii 
străini râdeau de pe fața pămîntului 
vechea așezare — și aceasta nu de 
mult, chiar in anii generației noastre 
— locuitorii săi s-au angajat intr-un 
uriaș efort constructiv, reclădindu-1 
pe ruine, din cenușă. Un răspuns en
tuziast la chemarea înflăcărată a to
varășului Kim Ir Sen, care, organi
zed ampla activitate de reconstruc
ție, elabora totodată direcțiile edifi
cării vieții noi, socialiste pe pămin- 
tul eroic al R.P.D. Coreene.

„Ceea ce vedeți acum — ne spu
nea unul dintre primii proiectanți ai 
capitalei țării. Kan Țo Han, vice
președinte al Comitetului adminis
trativ al orașului — se afla cu trei 
decenii in urmă doar pe planșetele 
arhltecțllor. Bombardamentele nu 
mai lăsaseră nici măcar acel metru 
pătrat de suprafață locuibilă care 
revenea pe locuitor. La îndemnul to
varășului Kim Ir 
un oraș nou, mai 
durabil și mai 
frumos, chiar in 
adăposturile sub
terane ne ocupam 
de proiectare. De
altfel, de activi
tatea vastă a con
ducătorului parti
dului și statului nostru sint 
strâns legate toate marile realizări in 
făurirea uhei industrii puternice și 
moderne, a unei agriculturi de inalt 
randament, in renașterea orașelor și 
satelor. Phenianul este, in acest sens, 
un exemplu elocvent. După prezen
tarea machetei, in sala unui teatru 
subteran, in anul 1951 'întregul 
popor și-a suflecat minecile și a 
ridicat pe verticală orașe fără peri
ferii, noi ansambluri de locuințe, 
școli și universități, așezăminte de 
cultură și de ocrotire a sănătății. De 
atunci și pină acum, după acest plan 
s-au construit in Phenian 10 000 de 
apartamente pe an, ample și moderne 
complexe sociale, culturale și spor
tive".

Clădirile acestea tinere, de o pros
pețime ușor perceptibilă, conferă 
orașului monumentalitate și armo
nie, se integrează firesc în peisajul 
natural creat și el tot de oameni. 
Fiecare edificiu in parte și toate la 
un loc oferă imaginea unei țări ca
racterizate prin impresionante și di
namice Înnoiri socialiste. Orașul 
acesta, ca și întreaga Coree popu
lară a renăscut din setea de viață, 
niciodată stinsă, a acestui harnic și 
eroic popor.

Pe întreg itinerarul parcurs ni s-a 
relatat, cir. sentimente de emoțip 
mindrie, despre interesul viu mani
festat de - tovarășul Kim Giang' ’îl’; 
membru al Prezidiului Biroului Po
litic. 
Muncii 
voltarea 
ce și __ _ ____
insemnătate pentru prezentul și vi
itorul țării, îndrumările și orientările 
sale prețioase vădind o profundă cu
noaștere a realităților. Despre spri
jinul concret acordat în soluționarea 
unor probleme specifice ne-a vorbit 
adjunctul inginerului-șef de Ia una 
dintre marile uzine ale Phenianului, 
„Li Song Te". „Adeseori, tovarășul 
Kim Giăng II a venit in 
noastră și ne-a ajutat in rezol
varea unor probleme care ne de
pășeau posibilitățile, indicindu-ne 
totodată căile prin care să valorifi
căm mai eficient potențialul teh
nic și uman al uzinei pentru a aduce 
astfel o contribuție mai mare la în
făptuirea importantelor obiective 
aflate in fața constructorilor de ma
șini din țara noastră". Interlocutorul, 
inginerul Kim Jong Te, continuă : Pe 
locul unde ne aflăm au existat cîteva 
ateliere vechi pentru reparat material 
rulant. Războiul insă le-a spulberat 
pentru a doua oară, lăsind in urmă 
numai ruine. Muncitorii au strins 
schijele de bombe din incinta atelie
relor și, din metalul topit, au făcut 
unelte de construcție. Trecuserăm cu 
hotărire la acțiune, din îndemnul 
partidului de a construi, pe același 
loc, o mare uzină de locomotive elec
trice și vagoane. Din vara anului

Sen de a construi

1961 și pină acum, colectivul nostru 
a produs și livrat mii de locomotive 
electrice — ultimele de 4 300 CP — 
și vagoane de cale ferată".

In condițiile in care căile ferate 
ce leagă între ele principalele orașe 
și centre industriale au fost moder
nizate și electrificate, a fost posibilă 
crearea unui sistem unificat de 
transport cu locomotivele produse la 
această uzină. Astăzi, aproape 90 la 
sută din intreaga tracțiune feroviară 
se realizează cu locomotive elec
trice, R.P.D. Coreeană fiind în mă
sură să-și satisfacă pe deplin, din 
producție proprie, necesarul de ast
fel de locomotive.

Ilustrativă pentru dezvoltarea in
dustriei, pentru forța creatoare a 
poporului coreean este Expoziția in
dustrială și agricolă din Phenian. 
Produsele expuse oferă o pregnantă 
și vie imagine a muncii desfășurate 
astăzi in uzine, pe șantierele și pe 
ogoarele țării. Rod al hărniciei și in
teligenței muncitorilor și specialiști
lor coreeni, industria s-a dezvoltat 
puternic, aproape întreaga gamă de 
mașini, utilaje șl instalații necesare 
economiei naționale fiind realizate cu 
forțe proprii. Mașini-unelte de cele 
mai diverse tipuri, instalații pentru 
industria extractivă, echipamente 
energetice și de telecomunicații, 
tractoare și autocamioane, aparate 
electronice, nave

însemnări de călătorie
din R. P. D. Coreeană

secretar al C.C. al Partidului 
din Coreea, pentru dez- 
unor obiective economi- 

social-culturale de mare

uzina

pentru transporturi 
maritime și flu
viale, produse 
chimice și bunuri 
de consum satis
fac nu numai ne
cesitățile interne, 
dar sînt exporta
te in zeci de țări. 
Cele 200 \ ’

de minereuri, importantele canti
tăți de magnezită pentru mate
riale de construcții, cauciucul sinte
tic iși găsesc cele mai diverse utili
zări nu numai în industria țării, ele 
sint solicitate și la export ; vinalonul, 
acea fibră sintetică produsă din an
tracit și carbid printr-un complicat 
proces chimic și tehnologic, pe care 
numai specialiștii nord-coreeni îl cu
nosc, este folosit in industria ușoară 
la fabricarea unui larg sortiment de 
țesături.

Datorită creșterii producției de 
cărbune, termocentralele asigură 50 
la sută din necesarul de energie 
electrică al țării. Anul trecut au fost 
construite în diferite zone 80 de cen
trale cu puteri mici și medii, pentru 
a se putea acoperi in mai mare mă
sură, pe plan local, consumul de 
energie electrică. Programele de dez
voltare economică a R.P.D. Coreene 
prevăd, pentru anul viitor, realiza
rea a 60 000 milioane kWh energie 
electrică, precum și creșterea poten
țialului de producție pentru a se 
asigura anual, in deceniul ’80. 100 000 
milioane kWh.

Pe ogoare, deși solul nu oferea 
pină nu cu mult timp in urmă cșle 
mai favorabile condiții dezvoltării 
unei agriculturi puternice, producția 
a crescut de cîteva ori în ultimii ani 
datorită realizării. Mdor ample lu
crări de irigații*'$i'‘Sitinderii meca
nizării. „Relieful țării noastre e pre
dominant muntos, terenurile arabile 
ocupă doar 20 la sută din suprafața 
ei — ne arăta Țoi Gim Săn, pre
ședinta cooperativei agricole de 
producție din comuna Cion San 
Rî. In 1953 țăranii din nouă sate 
s-au unit, ascultind îndemnul parti
dului, in cooperativa agricolă. La 
început a fost greu, 
aproape de la zero. De 
două hectare cultivate cu 
recoltam 1 500 kg. Acolo 
s-a putut altfel, noi am ___ __
văile și luncile rîurilor mari canti
tăți de pământ pe care l-am urcat 
pe culmi, la inceput cu brațele și 
apoi cu mașinile trimise de munci
tori. Acum suprafața arabilă a cres
cut la 1 200 hectare, iar producția la 
hectar s-a mărit, in medie, de 13 ori".

Printr-o vastă activitate creatoare 
desfășurată in fabrici și uzine, pe 
șantierele de construcții, pe ogoare, 
oamenii muncii au transformat 
R.P.D. Coreeană, într-un răstimp is
toric scurt, intr-o țară industrială, 
cu agricultură dezvoltată, cu o cul
tură înfloritoare. Imprimind un curs 
nou, revoluționar desfășurării între
gii vieți politice, sociale șl econo
mice a țării, Partidul Muncii din 
Coreea a sădit în conștiința poporu
lui un puternic sentiment patriotic, 
pe care prezentul socialist îl întă
rește și-l adîncește continuu.

tipuri

pornisem 
pe cele 

orez abia 
unde nu 
adus din

Bulandra" 
14 75 46) : 

(sala Gră-

Anton SANDESCU

1»

Prin hărnicia oamenilor muncii din agricultura Coreei populare, cimpurile 
cultivate cu orez asigură an de an mari recolte

și albituri de pat destinate spi
talelor, sanatoriilor.

• LAMPĂ PENTRU 
MEDII INFLAMABILE 
SAU EXPLOZIVE. Pentru 
securitatea mediilor inflamabile 
sau explozive a fost concepută 
o lampă cu aer comprimat care 
nu necesită vreun branșament 
electric, susceptibil să provoace 
scintei. Lampa, care se prezintă 
sub forma unui recipient în 
formă de bulb, conținînd va
pori de mercur, produce curent

propriu grație unul mic turbo- 
alternator.

• ȘTIȚI CE ESTE 
GLUCOFILIA ? Cu siguran
ță puțini sînt aceia care au auzit 
de acest cuvînt. Este vorba de 
un termen care desemnează cea 
mai nouă pasiune de colecțio
nar : aceea a săculețelor (plicu
rilor) cu zahăr, care se așază 
pe farfurie alături de ceșcuța de 
cafea sau ceașca de ceai ser
vite, de obicei, la restaurante, 
la bordul avioanelor sau al na
velor de pasageri ele. Aceste 
săculețe au imprimate de cele 
mai multe ori pe una din fețe 
diferite imagini și tocmai aces
tea dau valoarea diferitelor 
„piese" dintr-o colecție. O fran
țuzoaică. Sabine Bourgey, este,

desigur, posesoarea celei mai 
mari colecții de acest gen, cu- 
prinzind peste 10 000 de piese. 
Pe lingă săculețele cu zahăr cu 
emblema tuturor companiilor de 
aviație din lume, colecția mai 
cuprinde săculețe care au im
primate figuri de oameni cele
bri, reproduceri după tablouri 
vestite, imagini din principalele 
orașe ale lumii etc. etc.

• EXCAVATORUL PĂ
IANJEN. Datorită acomodării 
la cele mai vitrege condiții de 
teren, „Manzi-Muck" a fost su
pranumit. „excavatorul păian
jen". Fiecare din cele două roți 
posterioare poate fi blocată in
dividual și ridicată sau coborîtă 
hidraulic, asigurînd o perfectă 
manevrabilitate chiar și in con

dițiile unor pante considerate 
pină acum imposibil de abordat.

• MIEREA - LIANT 
ÎN CONSTRUCȚII. Un 
grup de arheologi au descoperit 
in Sri Larika o construcție de 
acum 300 de ani realizată din ni
sip și... miere. Specialiștii sus
țin că acest material de con
strucție era foarte răspindit in 
insulă, constructorii de aici fo
losind mierea ca liant încă din 
antichitate.

• CÎTE LIMBI SE 
VORBESC IN LUME? In 
lume se vorbesc 2 796 limbi, a a- 
nunțat Academia franceză. 
Populațiile care vorbesc aces
te limbi folosesc, totodată, 
7 000—8 000 de dialecte.



„Un an crucial pentru dezarmare"
Declarațiile secretarului general al O.N.U. 

în fața Comitetului de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres). — într-un discurs rostit în fața Comitetului 

pentru dezarmare de la Geneva, secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat câ pericolul unui război nuclear a devenit 
mai mare decît oricind, dar că, in același timp, opinia publică mondială 
este tot mai conștientă că intr-un asemenea conflict nu vor exista în
vingători — informează agențiile A.P. și U.P.I.

Ca urmare a punerii la punct de 
noi arme, perfecționate și cu mai 
mare precizie, „umanitatea, in an
samblul ei, trăiește acum în umbra 
unei amenințări unice in întreaga ei 
istorie — cea a distrugerii totale'1. 
Devenim însă tot mai conștienți că 
avem de ales „între noi generații de 
arme și viitoarele generații de oa
meni" — a relevat secretarul gene
ral al O.N.U.

După ce a subliniat responsabilita
tea specială ce revine statelor po
sesoare de arme nucleare pentru 
salvarea omenirii de la pieire, Pe
rez de Cuellar a spus : „Ca cetățean 
al unei țări în curs de dezvoltare, 
sint deosebit de preocupat de risipa 
irațională și împovărătoare de re
surse pe care b presupun înarmările, 
în detrimentul satisfacerii unor ne

voi fundamentale ale oamenilor din 
lumea a treia".

Pe de altă parte, el a atras aten
ția că negocierile multilaterale de 
dezarmare din cadrul Comitetului 
de la Geneva nu trebuie să fie de
pendente de rezultatele tratativelor 
privind armele nucleare, desfășurate 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. El a cerut, in acest sens, Co
mitetului pentru dezarmare să de
pună toate eforturile pentru a se 
ajunge la un acord privind interzi
cerea tuturor experiențelor nucleare, 
precum și pentru încheierea unui 
tratat privind interzicerea armelor 
chimice. „1983 este un an crucial 
pentru dezarmare și, prin urmare, 
pentru viitorul nostru, al tuturor" — 
a menționat secretarul general al 
O.N.U.

Obiective majore 

in fața țărilor nealiniate
BELGRAD 15 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc ședința Comisiei 
de coordonare pentru pregătirea par
ticipării Iugoslaviei la reuniunea la 
nivel înalt de la Delhi a țărilor nea
liniate. la care a luat cuvîntul pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Petar Stambolici.

în cursul ședinței, relatează agen
ția Taniug, a fost subliniată nece
sitatea ca țările nealiniate să-și con
centreze atenția asupra problemelor- 
cheie privind pacea, securitatea, in
dependența, revenirea la politica de 
destindere, dezarmarea. De aseme
nea, s-a arătat câ se impune o ac
țiune mai viguroasă pentru depăși
rea crizei economice mondiale, pen
tru participarea țărilor în curs de 
dezvoltare, pe bază de egalitate, la 
activitățile economice internaționale.

Reuniunea de la Madrid în fața cerinței 
adoptării unui document final substanțial

MADRID 15 (Agerpres). — Lucră
rile reuniunii de la Madrid a state
lor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa 
continuă sub semnul cerinței de a se 
ajunge cit mai curind posibil la în
cheierea reuniunii cu rezultate pozi
tive, cu adoptarea unui document 
final substanțial și echilibrat și al 
dorinței exprimate, practic, de toate 
delegațiile de a contribui la reali
zarea acestui obiectiv.

După intervențiile din prima șe
dință plenară și întîlnirea neoficială

a șefilor de delegații de săptămîna 
trecută — în cadrul cărora a luat 
cuvîntul și reprezentantul țării noas
tre — centrul de greutate al reuniu
nii se deplasează spre consultări și 
negocieri in vederea trecerii la re
dactarea părților neconvenite din 
proiectul documentului final propus 
de țările neutre și nealiniate. în 
acest scop, au fost create mai multe 
grupuri neoficiale de redactare, care 
și-au început deja activitatea, abor- 
dînd separat preambulul și diferite 
capitole ale proiectului de document 
final.

Vocea unanimă a popoarelor europene:

„Să împiedicăm instalarea de noi arsenale 
nucleare pe continentul nostru"

Opoziție categorică față de teoria „războiului limitat"
Declarația mareșalului Francisco da Costa Gomes, 

fost președinte al Portugaliei
LISABONA. Amplasarea de noi 

arme nucleare americane cu rază 
medie de acțiune in Europa occi
dentală nu va aduce nici un fel de 
avantaje țărilor continentului - a 
declaiat mareșalul Francisco da 
Costa Gomes, fost președinte al 
Portugaliei. El și-a reafirmat opozi
ția categorică față de așa-zisele 
teorii privind posibilitatea unui răz
boi nuclear limitat, precum și față 
de planurile de amplasare a unor

noi rachete nucleare americane in 
Europa occidentală. Prezența aces
tor arsenale pe continentul euro
pean ar spori la maximum pericolul 
de război, al ștergerii Europei de pe 
suprafața Pămintului. Acest punct 
de vedere - a subliniat el - este 
împărtășit astăzi de un număr tot 
mai mare de oameni, inclusiv de 
medici, cercetători, specialiști in 
diferite domenii de activitate, mi
litari.

Manifestații neîntrerupte la baza 
de la Greenham Common

Intervenția 
președintelui S.U.A. 

pentru a împiedica o grevă 
a feroviarilor

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a făcut din nou uz de împuternici
rile pe care i le conferă legislația 
americană referitoare la transportul 
feroviar, pentru a împiedica declan
șarea în acest sector a unei greve ce 
ar fi putut paraliza transportul de 
mărfuri în regiunile nord-estice ale 
Statelor Unite — relatează agenția 
France Presse. Decizia prezidențială 
impune o „perioadă de gîndire" de 
60 de zile și instituie o comisie de 
mediere. Acțiunea grevistă proiectată 
are la origine revendicările referi
toare la condițiile de muncă și de 
viață ale uniii număr de 3 200 meca
nici de locomotivă angajați la socie
tatea „Conrail", care asigură trans
portul feroviar de mărfuri pe terito
riile a 15 state din ,nord-estul S.U.A. 
Greva astfel împiedicată urma să 
înceapă în noaptea de luni spre 
marți din inițiativa Asociației meca
nicilor de locomotivă. în context, a- 
genția franceză de presă amintește 
că președintele Reagan a mai acțio
nat în aceeași manieră în septembrie 
1982, spre a împiedica declanșarea a 
două greve în sectorul feroviar ame
rican,

„Sint necesare acțiuni politica-diplnmatice pentru 
a obliga Israelul să evacueze teritoriile arabe ocupate"

Dezbateri în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Luni seara a avut loc o nouă șe
dință a Consiliului de Securitate al 
.O.N.U., care, la cererea Iordaniei, a 
'reluat dezbaterile cu privire la con
tinuarea politicii israeliene de im
plantări în teritoriile arabe și pales
tiniene ocupate.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
a informat consiliul asupra ultime
lor acțiuni întreprinse de Israel îm
potriva palestinienilor din teritoriile 
ocupate. El a declarat că autoritățile 
recurg tot mai des la torturi colecti
ve împotriva locuitorilor satelor, im
pun restricții de circulație și de altă 
natură și efectuează percheziții în 
locuințe.

Reprezentantul Guyanei a subliniat 
necesitatea întreprinderii unei acțiuni 
eficiente în conformitate cu princi
piile Cartei O.N.U. pentru a obliga 
Israelul să evacueze teritoriile arabe 
ocupate. El a apreciat că este timpul 
ca Consiliul de Securitate să preia 
direct responsabilitatea rezolvării cri
zei din Orientul Mijlociu.

La rîndul său, delegatul Iordaniei 
a acuzat Israelul de politica sa pri
vind modificarea structurii demogra

fice din teritoriile ocupate, violînd 
astfel prevederile convenției de. la 
Geneva din 1949, care cuprinde reguli 
referitoare la ocupația militară.

Referindu-se la masacrele comise 
în toamna trecută în taberele de re- 
fugiați palestinieni Sabra și Shatila, 
reprezentantul Maltei a subliniat că 
acestea au fost comise cu încuviința
rea autorităților israeliene.

Ambasadorul Pakistanului a cerut 
Statelor Unite și altor țări cărora le 
revin responsabilități sporite în men
ținerea păcii mondiale să acționeze 
pentru a determina Israelul să anu
leze recenta sa decizie privind crea
rea de noi așezări in teritoriile ocu
pate.

Ambasadorul R.P. Chineze a suge
rat ca problema masacrelor de la 
Sabra și Shatila, ca și aceea a pales
tinienilor dați dispăruți să fie în mod 
serios analizată. El a cerut Consiliu
lui de Securitate să condamne poli
tica expansionistă a Israelului, să de
termine acest stat să renunțe la o 
astfel de politică și să se retragă din 
toate teritoriile arabe ocupate. Au 
mai luat cuvîntul cerînd anularea 
hotărîrii de a se crea alte noi așe
zări israeliene în teritoriile ocupate 
delegații Algeriei, Poloniei și Iranu
lui.

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

adresat celei de-a XVI-a sesiuni
a Consiliului Național Palestinian

LONDRA. In tabăra permanentă 
instalată de Campania pentru de
zarmare nucleară din Marea Brita- 
nie in apropierea bazei nucleare a 
S.U.A. de la Greenham Common 
continuă neîntrerupt manifestațiile

împotriva preconizatei instalări în 
țară a unor rachete de croazieră 
americane, anunță agenția A.P. 
Agenția precizează că, în urma 
acestor acțiuni de protest, alte 8 
femei participante la manifestații au 
fost arestate luni de poliție.

Proteste în Canada împotriva experimentării 
rachetelor de croazieră americane

OTTAWA. — O nouă demonstra
ție de protest împotriva experi
mentării, în Canada, a rachetelor 
de croazieră americane a avut loc 
in fața Parlamentului’ din Ottawa. 
Este cea de-a patra acțiune de acest

fel din ultimele trei săptămîni. Se 
reamintește că in parlament a fost 
exprimat de două ori protestul de- 
putaților împotriva participării 
Canadei la proiecte militare ale 
S.U.A.

Aktion gegen Raketenpldne

Demonstrație la Bonn pentru pace și dezarmare, a cărei imagine a fost
redată in presa vest-germană

ILE DE PRESA 
e scurt

NEGOCIERILE SOVIETO-AME-
| RICANE. La 15 februarie, la Ge

neva a avut loc o ședință plenară
1 a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la 

negocierile privind limitarea arma
mentelor nupleare în Europa.

I anunță agenția T.A.S.S. Tot la Ge
neva a avut loc o ședință plenară

I a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. în 
cadrul negocierilor privind limita
rea și reducerea armamentelor stra-

. tegice, relatează agenția T.A.S.S.
I LA BELGRAD a sosit ministrul 

afacerilor externe al Austriei, Wil-
I libald Pahr, care, potrivit agenției 

Taniug, va examina cu oficialități
le iugoslave evoluția raporturilor

■ bilaterale, stadiul lucrărilor re
uniunii de la Madrid a C.S.C.E.,

' probleme ale viitoarei întîlniri la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, alte 
aspecte ale actualului moment in-

I ternațional.
I IN VEDEREA CREȘTERII PRO- 
I DUCȚIEI ALIMENTARE, la Delhi 
Is-au deschis lucrările unei reuniuni 

a Grupului de coordonare al ex- 
perților în domeniul agriculturii din 

| țările în curs de dezvoltare - in

formează agenția Taniug. Partici- 
panții urmează să elaboreze o stra
tegie pe termen lung privind mo
dernizarea agriculturii și creșterea 
producției alimentare.

NOUL LIDER AL P.S. DIN JA
PONIA. La Tokio a avut loc o șe
dință a Comitetului Central Execu
tiv al Partidului Socialist din Japo
nia, in cadrul căreia Makato Ta
nabe a fost numit secretar general 
a.i. al acestui organ de conducere 
al partidului. în decembrie 1982, la 
Congresul al 47-lea al partidului, 
Makato Tanabe a fost ales în func

ția de vicepreședinte al partidului. 
El este deputat în parlament.

INTR-O DECLARAȚIE A GU
VERNULUI DIN LESOTHO, trans
misă de postul național de radio, 
se arată că un elicopter militar 
aparținind Republicii Sud-Africane 
a bombardat cel mai mare rezer
vor de benzină din țară, ceea ce a 
dus la pierderea a 270 000 tone de 
combustibil. în declarație este con
damnat cu fermitate acest act 
agresiv, de violare a integrității 
terUpriale a Regatului Lesotho.

VICTIMELE... CARNAVALULUI. 
Ca in fiecare an, carnavalul bra
zilian de la Rio de Janeiro a făcut 
ți victime. Potrivit agenției Fran
ce Presse, în primele zile ale edi
ției din acest an și-au pierdut via
ța 80 de persoane. Alți 6 000 de 
participant la festivitățile de la Rio 
au fost internați in spital, in urina 
unor accidente.

Acord între ,,Toyota" și „General Motors"
TOKIO — Firma ja

poneză constructoare 
de automobile „Toyo
ta" ți firma similară 
americană „General 
Motors" au căzut de 
acord asupra produce
rii în cooperare, in 
Statele Unite, a unui 
automobil de tip 
„Chevrolet" de litraj 
redus — a declarat la

Nagoya, la 0 conferin
ță de presă, președin
tele firmei nipone, 
Shojiro Toyoda. Aces
ta a precizat că acor
dul, convenit pe o bază 
paritară pentru o pe
rioadă de minimum 12 
ani, vizează realizarea, 
la uzina californiană 
de la Fremont a lui

„General Motors", a 
unui autoturism cu 
tracțiunea pe roțile din 
față, echipat cu un 
motor de 1 600 centi
metri cubi. Se preco
nizează ca producția să 
înceapă în 1985 și să 
ajungă la un total a- 
nual de 200 000 auto
mobile — relatează a- 
genția France Presse.

AMMAN, O ISTORIE STRĂVECHE, 
UN PREZENT ÎNFLORITOR

Ammanul, capitala Iordaniei, 
este fără îndoială unul dintre cele 
mai vechi orașe ale Orientului 
Mijlociu, avînd o existență de pes
te trei mii de ani. Această virstă 
respectabilă, cu care puține aglo
merări urbane ale lumii se pot lău
da, contrastează puternic cu as
pectul tot mai tineresc al cartiere
lor sale, aflate într-un proces de 
continuă transformare și moderni
zare.

în ultimele decenii, și în special 
In perioada ce a urmat proclamării 
independenței țării (1946), vatra sa. 
pe care trăiau doar 30 000—40 000 
de locuitori, s-a extins considera
bil, făcînd ca orașul să nu se mai 
întindă ca altădată numai pe șap
te coline (aidoma Romei), ci pe 
treisprezece, iar numărul' popu
lației să crească de circa 30 de ori, 
ajungînd astăzi la peste 1 milion. 
Au apărut noi cartiere rezidențiale, 
cu vile cochete, înconjurate de 
grădini de flori și pomi fructiferi, 
care lasă impresia unei stațiuni 
montane (altitudinea orașului este 
900 m) ; s-au înălțat o serie de clă
diri impunătoare, ca Societatea re
gală de științe. Universitatea sau 
Centrul medical ; au fost sistema
tizate și modernizate toate marile 
artere de circulație. într-un cuvint, 
capitala iordaniană s-a dezvoltat 
în asemenea măsură încît patru 
cincimi din infrastructura sa este 
complet nouă.

Noua înfățișare a Aromânului, 
ca și aspectul mult schimbat al ce
lorlalte localități, constituie o ilus
trare elocventă a strădaniilor de
puse de poporul acestei țări pentru 
a înlătura urmele inapoierii moș
tenite din trecut și a-și făuri o 
viață mai bună. Ele sint cu atit 
mai semnificative cu cit se știe că 
natura nu a fost prea darnică cu 
locuitorii meleagurilor din nordul 
Peninsulei Arabice. Iordania este 
în ansamblul ei o țară cu climă

aridă, 80 la sută din teritoriul 
său fiind acoperit de deșert. 
Cea mai mare parte a popu
lației, evaluată la circa 3 mi
lioane de locuitori, trăiește în re
giunile vestice, din apropierea 
fluviului Iordan. Pentru a învinge 
vicisitudinile naturii și a-și îmbu
nătăți condițiile de existență, po
porul iordanian s-a angajat în ulti
mele decenii într-un amplu efort 
de valorificare a bogățiilor solului 
și subsolului, reușind să obțină o 
serie de importante succese. Una 
din principalele realizări o consti
tuie dezvoltarea fără precedent a 
industriei extractive — fosfați și 
potasiu. Exploatarea marilor resur
se de fosfați, descoperite acum 70 
de ani într-o zonă situată la nord 
de Amman, furnizează astăzi 30 la 
sută din totalul încasărilor valuta
re, situînd Iordania pe locul al 
treilea în rîndul exportatorilor 
mondiali. Numai în ultimii cinci 
ani, producția de fosfați a crescut 
de trei ori. ajungind la circa 4,5 
milioane tone și permițind intrarea 
în funcțiune a noi și noi capacități 
de prelucrare. De curind, în orașul 
Aqaba, de pe țărmul Mării Roșii, 
a fost inaugurată o gigantică fa
brică de îngrășăminte chimice, care 
va utiliza rezervele de fosfați ale 
țării evaluate la 2 miliarde de tone. 
Noul obiectiv industrial va avea o 
producție anuală de 740 000 tone de 
îngrășăminte fosfatice.

O atenție deosebită este acorda
tă, de asemenea, valorificării pă- 
minturilor aride și îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale țărănimii, 
care reprezintă 45 la sută din popu
lația activă a țării. Măsurile luate 
în acest domeniu au făcut ca în 
ultimii ani să se extindă continuu 
rețeaua de baraje și canale de iri
gații, cel mai important obiectiv 
dintre ele fiind barajul de pe riul 
Yarmouk. in curs de construcție. 
Cînd va fi gata, barajul va permite

formarea unui lac de acumulare cu 
o capacitate de 320 milioane metri 
cubi de apă, iar rețeaua de dre- 
nare adiacentă va asigura fertili
zarea unei suprafețe de 12 400 hec
tare în partea de nord a văii Ior
danului.

în prezent. Iordania este angaja
tă în realizarea obiectivelor planu
lui de cinci ani 1981—1985, care ur
mărește dezvoltarea în continuare 
a industriei prelucrătoare, extinde
rea agriculturii, construirea unei 
conducte între Aqaba și nordul 
țării, a unei fabrici de asamblare a 
automobilelor ș.a. Totalul investi
țiilor se ridică la 2,8 miliarde de 
dinari, fiind cu mult mai mare de
cît în cincinalul precedent. Sint 
fapte ce dovedesc că poporul ior
danian este hotărît să acționeze cu 
aceeași energie pentru extinderea 
potențialului economic al țării și 
consolidarea pe această cale a in
dependenței ei naționale.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie și solida
ritate față de popoarele arabe, ur
mărește cu viu interes realizările 
poporului iordanian în direcția 
dezvoltării economice și sociale. Ca 
o expresie a dorinței reciproce a 
României și Iordaniei de a conlu
cra tot mai strîns, relațiile pe mul
tiple planuri dintre cele două ■ țări 
cunosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotărîtoare in acest 
sens au adus întîlnirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein Ibn Talal, care au 
constituit momente de referință în 
cronica relațiilor bilaterale, înche- 
indu-se de fiecare dată cu acor
duri și înțelegeri care au dat un 
puternic impuls conlucrării dintre 
cele două țări pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural, ca și în 
alte domenii de interes comun. în 
prezent, ca rezultat al traducerii in 
viață a Acordului general de co-

Cartier rezidențial de-a lungul uneia din principalele magistrale ale 
Aromânului

Dragi tovarăși și prieteni,
în numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, al 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vă adresăm dumneavoas
tră, participanți la lucrările celei 
de-a XVI-a sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian, și, prin dumnea
voastră, întregului popor palestinian 
prieten, un călduros salut tovărășesc, 
împreună cu sentimentele de priete
nie și solidaritate militantă ale co
muniștilor și ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

Partidul Comunist Român, Repu
blica Socialistă România, poporul 
român înțeleg și sprijină activ lupta 
justă a poporului palestinian pentru 
realizarea aspirațiilor sale legitime la 
autodeterminare și dezvoltare inde
pendentă, activitatea susținută a Con
siliului Național Palestinian, a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, în vederea realizării unității de 
voință și acțiune a poporului pales
tinian în efortul pentru soluționarea 
problemelor sale vitale. România so
cialistă acordă o atenție deosebită 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu, se pronunță și acționează în 
modul cel mai consecvent pentru 
reglementarea pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictului arabo- 
israelian, a cărui latură esențială o 
constituie problema palestiniană, 
pentru instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu pe baza retragerii Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, pe baza re
cunoașterii drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, inclu
siv a dreptului la autodetermina
re și Ia crearea statului propriu 
independent, pe baza respectă
rii independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor 
statelor din regiunea Orientului Mij
lociu. Evenimentele din ultimele 
luni, acțiunile agresive ale Israelu
lui în Liban au creat o situație deo
sebit de gravă și pun cu mai multă 
acuitate necesitatea unei soluții glo
bale în Orientul Mijlociu.

Considerăm că, în situația nouă 
care s-a creat, este necesar să se 
acționeze cu toată fermitatea în di
recția convocării unei conferințe in
ternaționale cu participarea tuturor 
statelor și a părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, exponent legitim, 
autentic și recunoscut al poporului 
palestinian.

Partidul și statul nostru au desfă
șurat și desfășoară o activitate sus
ținută în favoarea cauzei juste a po
porului palestinian, acordîndu-i în
tregul sprijin politic, diplomatic, 
moral și material. După cum se știe, 
Partidul Comunist Român a fost 
printre primele partide care au sta
bilit raporturi ștrinse cu Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. De ase
menea, țara noastră se numără prin
tre statele care au inițiat înscrierea 
pe agenda O.N.U. a problemei pa
lestiniene, precum și a rezoluției 
prin care se acordă O.E.P. statutul 
de observator la Organizația Națiu
nilor Unite. Numeroasele întîlniri și 
convorbiri pe care secretarul gene
ral al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le-a avut cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., to
varășul Yasser Arafat, precum și cu 
alți reprezentanți ai O.E.P. și mem
bri ai Consiliului Național Palesti
nian au reliefat evoluția mereu as
cendentă a raporturilor tradiționale 
de strînsă prietenie, solidaritate și 
colaborare statornică între Partidul 
Comunist Român, Republica So
cialistă România și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, reprezen
tant unic, legitim al poporului pales
tinian.

Stimați tovarăși și prieteni.
România apreciază că in viața in

ternațională s-a ajuns la o încordare 
gravă ca urmare a politicii de forță 
și amenințare cu folosirea forței, de 
imixtiune in treburile interne ale 
altor state, a conflictelor, inclusiv 
armate, in diferite părți ale globului, 
a intensificării cursei înarmărilor, a 
adincirii crizei economice mondiale

și a decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace.

România militează consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate țările so
cialiste, întărește solidaritatea cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, extinde, în spiritul 
coexistenței pașnice, legăturile sale 
cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orinduire socială. Vom întări 
necontenit solidaritatea cu mișcările 
revoluționare progresiste de pretu
tindeni, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste ' 
și social-democrate, cu toate parti
dele și forțele de eliberare națională 
democratice și progresiste.

Considerăm necesar ca toate po
poarele, forțele înaintate de pretu- : 
tindeni să acționeze cu cea mai mare 
energie, strins unite, pentru a împie- < 
dica înrăutățirea situației interna^ 
ționale, pentru a asigura reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
dezvoltarea independentă și pacea, 
promovarea colaborării și respectu
lui între națiuni. In aceste condiții 
este deosebit de important ca în re- , 
lațiile dintre toate națiunile să se , 
respecte in mod riguros principiile 
deplinei egalități în drepturi, inde- , 
ipendenței și suveranității naționale, , 
neamestecului in treburile interne, i 
avantajului reciproc, renunțării cu 
desăvîrșire la forță și la amenințare’ 
cu forța.

Ne exprimăm preocuparea și 
grijorarea profundă față de ample .- 
rea și ritmul fără precedent al cursei 
înarmărilor, care reprezintă o grea 
povară pentru toate popoarele și o 
amenințare permanentă la adresa pă
cii și securității mondiale. In actua
lele condiții se impune trecerea la 
măsuri efective și substanțiale de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară.

Pornind de la realitatea că una din 
cele mai grave probleme ale epocii 
noastre o constituie subdezvoltarea, 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru lichidarea ei și a împărțirii 
lumii în țări bogate și țâri sărace, 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Partidul Comunist Român, Repu
blica Socialistă România s-au pro
nunțat și se pronunță cu fermitate 
pentru soluționarea prin mijloace 
exclusiv pașnice,, prin negocieri po
litice a tuturor problemelor litigioase 
și a situațiilor de conflict din dife
rite părți ale globului, pe baza drep
tului popoarelor de a-și hotărî liber 
soarta, conform intereselor lor na
ționale legitime, fără nici o imixtiu
ne din afară.

Acționăm consecvent pentru înfăp
tuirea securității în Europa, convinși 
că aceasta va influența pozitiv în
treaga atmosferă internațională, pen
tru finalizarea fără întîrziere a lu
crărilor reuniunii de la Madrid și în
cheierea acesteia cu un document 
substanțial și echilibrat. Avînd în ve
dere legătura strinsă între securita
tea europeană și securitatea din re
giunea Mediteranei, se impune să fie 
sporite eforturile pentru a face din 
Mediterana o mare a păcii, securită
ții și colaborării, eliminindu-se orice 
sursă de încordare și conflict în 
această zonă.

Apreciem necesar ca țările mici și 
mijlocii, țările in curs de dezvoltare, 
statele nealiniate să joace un rol tot 
mai însemnat in viața internațională, 
să-și consolideze solidaritatea și uni
tatea de acțiune în eforturile lor co
mune pentru instaurarea unei lumi 
mai drepte și mai echitabile. Ne 
pronunțăm pentru întărirea rolului 
O.N.U. în viața internațională, pentru 
sporirea contribuției sale la dezvr 
tarea colaborării și înțelegerii, pe 
tru democratizarea organizației mon
diale și adaptarea ei la realitățile 
actuale ale lumii contemporane.

în încheiere, dorim să vă urăm, 
dragi tovarăși și prieteni, succes de
plin lucrărilor sesiunii dumneavoas
tră și ne exprimăm convingerea că 
dezbaterile și hotărârile pe care le 
veți lua vor contribui la consolida
rea unității palestiniene, vor crea noi 
posibilități în direcția instaurării unei 
păci globale, drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu, care să corespun
dă pe deplin intereselor fundamen
tale ale poporului palestinian și ce
lorlalte popoare din zonă, cauzei ge
nerale a păcii și securității interna
ționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

lucrările sesiunii Consiliului National Palestinian

operare semnat de cei doi șefi de 
stat în 1975, România ocupă un loc 
de seamă in ansamblul relațiilor 
economice ale Iordaniei. Pe întin
derile însorite ale țării prietene 
specialiști români și iordanieni, lu- 
crind cot la cot, au realizat obiec
tive de asemenea importanță ca 
marea rafinărie de la Zarka. în 
același timp, România este țara 
unde studiază. în prezent, cel mai 
mare număr de studenți iordanieni.

în dialogul la nivel înalt între 
cele două țări, care s-a statornicit 
ca o practică fructuoasă, un mo
ment de cea mai mare importantă 
l-a constituit . vizita oficială de 
prietenie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Iordania în 
iunie 1982. Desfășurată, ca și in ca
zurile precedente, într-un spirit de 
încredere și stimă reciprocă, noua 
întîlnire s-a încheiat cu rezultate 
bogate, care reprezintă un adevărat 
program de acțiune pentru extin

derea și adîncirea ansamblului re
lațiilor româno-iordaniene. Potri
vit înțelegerilor convenite, urmea
ză să se amplifice cooperarea eco
nomică prin realizarea proiectelor 
elaborate pină în prezent, precum 
și prin examinarea de noi proiecte 
comune în domeniile energiei, mi
neritului, transporturilor, agricul
turii ; la rîndul lor, schimburile 
comerciale, cițre în perioada 
1975—1981 au crescut de peste 3,6 
ori, vor înregistra în viitorul apro
piat un ritm de creștere accelerat, 
urmînd să atingă un volum de 500 
milioane dolari in 1985.

Cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-iordaniene, întemeiate pe 
stimă și încredere, corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări 
și popoare, constituind totodată un 
aport cert la cauza păcii și colabo
rării internaționale.

Nicolae N. LUPU

ALGER 15 (Agerpres). — Marți au 
continuat la Alger lucrările celei 
de-a XVI-a sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian. în ședința de 
după-amiază a luat cuvintul șeful 
delegației române, tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în numele C.C. al P.C.R., al secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost adresat participanților la sesiu
nea Consiliului Național Palestinian, 
întregului popor palestinian prieten, 
un călduros salut tovărășesc, îm
preună cu sentimentele de prietenie 
și solidaritate militantă ale comuniș
tilor și ale tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră.

Mesajul C.C. al P.C.R., al conducă
torului partidului și statului nostru a 
fost primit cu vie satisfacție și deo
sebită prețuire, cu îndelungi și re
petate aplauze de membrii Consi
liului Nafional Palestinian.

★
Luînd cuvintul la sesiunea a XVI-a 

a Consiliului Național Palestinian 
(C.N.P.), Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Or
ganizației- pentru Eliberarea Pa
lestinei, a afirmat că C.N.P. iși des
fășoară lucrările într-o situație pe
riculoasă pentru întreaga națiune 
arabă, care pune în fața aces
teia însăși problema existentei sale 
— informează agenția palestiniană 
W.A.F.A.

Vorbitorul a reafirmat că nu pot 
exista pace și securitate in Orientul 
Mijlociu atita timp cit drepturile 
poporului palestinian vor fi ignorate. 
Dorim o pace fondată pe justiție și 
legalitate internațională, care trebuie 
să se bazeze pe realizarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian de

a se reîntoarce în țara sa, pe auto
determinare și crearea unui stat in
dependent pe teritoriul său național. 
El a lansat un apel la unitatea 
arabo-palestiniană, afirmînd că do
rința constituirii unei confederații cu 
Iordania este expresia unității arabe 
și a hotăririi țărilor arabe de a face 
față noilor amenințări. Poporul pa
lestinian, a spus președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., iși va 
continua lupta pină la dobindirea 
drepturilor sale naționale inalie
nabile.

Referindu-se la situația din O- 
rientul Mijlociu, Y. Arafat a subliniat 
că bătălia Beirutului a deschis o nouă 
etapă in istoria arabilor, în care 
Israelul nu mai poate obține victorii- 
fulger. El a adăugat că prețul lupte
lor din Liban il constituie viețile a 
72 000 martiri, dintre care 5 000 numai 
în masacrul de la Sabra și Shatila. 
Președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. a subliniat, de asemenea, că 
este important ca palestinienii să a- 
dopte decizii în mod independent.

în cuvintul său, președintele Alge
riei. Chadli Bendjedid, a declarat în 
cuvintarea rostită că Algeria spri
jină hotărirea palestinienilor de a 
adopta deciziile lor in mod indepen
dent și a lansat un apel la unitate 
in rîndurile palestinienilor, pentru a 
face față amenințărilor la adresa 
națiunii arabe.

în cadrul lucrărilor. Khaled Al 
Fahoum a fost reales în funcția de 
președinte al Consiliului Național 
Palestinian.

★
BEIRUT 15 (Agerpres) — Guver

nul Libanului a adoptat un de- 
cret-lege prin care „armatei i se în
credințează sarcini excepționale in 
domeniul securității", informează 
agenția France Presse, citind televi
ziunea libaneză.
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