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Impresionantă evocare a glorioaselor tradiții de luptă ale clasei 

noastre muncitoare sub conducerea Partidului Comunist Român

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII
A 50 DI ANI DE LA EROICELE LUPTE REVOLUȚIONARE

DIN 1933 ALE MUNCITORIMII ROMANE
Miercuri, 16 februarie, a avut loc, in prezența tovarășului NICOLAE CEĂUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, adunarea festivă consacrată împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii române, eveniment cu o profundă înriurire asupra vieții politice și sociale din România și care au avut un larg ecou internațional.Adunarea festivă a fost precedată de numeroase manifestări prin care întregul nostru popor a adus o înaltă cinstire luptelor muncitorești de acum o jumătate de secol, organizate și conduse de Partidul Comunist Român și care, prin amploarea și intensitatea lor, au ilustrat cu putere forța și unitatea de acțiune a clasei muncitoare — cea mai înaintată forță a societății românești. S-a adus un vibrant omagiu celor care, în acel fierbinte an 1933, înfruntind teroarea și opresiunea claselor exploatatoare, au inscris o pagină strălucită in lupta pentru dreptate socială și națională, pentru apărarea integrității și suveranității României, intrind in istorie ca prima mare ridicare la luptă a proletariatului pe plan internațional după instaurarea hitle- rismului in Germania.Evocarea eroicelor lupte muncitorești revoluționare din ianuarie- februarie 1933 coincide semnificativ cu împlinirea a 30 de ani de strălucită activitate revoluționară ■ a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-a afirmat din fragedă tinerețe ca un remarcabil luptător revoluționar, ca un strălucit militant pentru întărirea capacității de acțiune a clasei muncltoa-(Continuare in pag. a II-a)
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Se împlinesc 50 de ani de la marile bătălii de clasă din România, din anul 1933, care au marcat o nouă etapă în istoria mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, demonstrînd maturitatea politică a clasei muncitoare, afirmarea ei ca forța socială cea mai avansată, în stare să conducă masele populare, întregul popor, în lupta contra asupririi burghezo- moșierești, pentru o viață mai bună, pentru apărarea libertăților democratice, a păcii și independenței naționale. (Aplauze puternice, prelungite).Luptele revoluționare din 1933 au constituit momentul culminant al marilor greve și demonstrații ale muncitorilor și altor categorii sociale, din anii 1930—1933, împotriva măsurilor adoptate de clasele exploatatoare burghezo-mo- țierești, care duceau la intensificarea exploatării și asupririi, urmărind să iasă din marea criză economică mondială pe seama maselor largi populare. In același timp, cercurile cele mai reacționare intensificau politica de fascizare a țării și a pregătirilor de

război. Pe plan mondial se manifesta cu putere activitatea grupărilor fasciste, îndeosebi în Germania, se intensificau acțiunile agresive, războinice. Intr-un șir de țări — Italia, Ungaria, Bulgaria și altele — dictatura fascistă instaurată în primii ani după primul război mondial devenea tot mai agresivă și brutală. Activitatea forțelor fasciste, lichidarea libertăților democratice, intensificarea manifestărilor șovine, atiti- semite erau însoțite de politica agresivă în exterior, de încălcarea libertății și independenței altor popoare. In mod deosebit, cercurile reacționare fasciste își îndreptau atacul împotriva Uniunii Sovietice, a mișcării muncitorești revoluționare, a partidelor comuniste și altor forțe democratice. Instaurarea dictaturii hitleriste în Germania, în ianuarie 1933, a dus la o nouă intensificare a activității forțelor reacționare fasciste, a politicii revanșarde și de pregătire a unui nou război mondial.In aceste împrejurări interne și internaționale, Partidul Comunist Român, împreună cu alte forțe muncitorești și democratice, a acționat cu toată hotărîrea împotri

va politicii de fascizare și de pregătire de război, pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii, a libertăților democratice, a independenței și integrității țării. (Aplauze puternice, prelungite).Puternicele lupte revoluționare, îndeosebi din anii 1932—1933, au cuprins masele largi de oameni ai muncii din întreaga țară. Grevele și demonstrațiile au luat forme tot mai diverse, mergînd pînă la ocuparea întreprinderilor. Alături de revendicările economice, s-au pus cu putere și revendicări politice privind dreptul la organizarea sindicatelor revoluționare, la activitatea politică, precum și cererea de a se lua măsuri ferme împotriva organizațiilor fasciste, a pregătirilor de război, pentru o politică de pace și de prietenie cu Uniunea Sovietică.La începutul anului 1933 luptele clasei muncitoare au luat o amploare deosebită. In principalele centre muncitorești — București, Ploiești, Iași, Cluj, Timișoara, Hunedoara, Craiova, Brașov și altele — luptele revoluționare au cuprins mase largi de oameni ai muncii, ceferiști, petroliști, metalurgiști, textiliști și din alte ramuri indus

triale. în fața amplorii acestor acțiuni revoluționare, cercurile bur- ghezo-moșiereștT, au fost obligațe să satisfacă o serie de cerințe și revendicări ale maselor populare. In același timp, ele au trecut însă la intensificarea măsurilor de represiune, la arestarea conducătorilor luptelor revoluționare. Toate aceste măsuri au determinat însă o nouă intensificare a luptelor clasei muncitoare, ale forțelor revoluționare și democratice. La Ploiești, muncitorii au ieșit în stradă și au fost, pentru un timp, stăpîni ai orașului. La Grivița muncitorii au ocupat atelierele, bucurîndu-se de sprijinul puternic al muncitorilor din alte întreprinderi din București, de manifestări de solidaritate în diferite centre din țară, precum și din partea unor largi cercuri democratice, din partea țărănimii, a unor cercuri de intelectuali și studenți.De teama amplorii acestor mari lupte revoluționare, cercurile bur- ghezo-moșierești, guvernul Vaida, au trecut la represiunea sîngeroasă de la Grivița, la 16 februarie.Teroarea, arestările și represiunea sîngeroasă, căreia i-au căzut victime sute de muncitori, nu au 

putut Infringe hotărîrea de luptă a clasei muncitoare, care a înțeles și mai bine că trebuie să acționeze pentru întărirea unității sale de acțiune, să-și întărească organizarea de clasă, spiritul de combativitate, de luptă revoluționară.Acum, la 50 de ani de la marile lupte muncitorești din 1933, aducem un omagiu revoluționar muncitorilor și luptătorilor revoluționari care și-au jertfit viața pentru interesele generale ale clasei muncitoare. Jertfele lor nu au fost zadarnice. Generații după generații vor cinsti totdeauna pe eroii de la Grivița, pe toți luptătorii revoluționari, patrioți și democrați, care nu au precupețit nimic, și-au dat viața pentru eliberarea socială și națională, pentru dezvoltarea patriei, pentru independența și suveranitatea sa. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).
Stimați tovarăși,Luptele muncitorești din 1933 au constituit un eveniment de importanță epocală în mișcarea munci-(Continuare în pag. a III-a)

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
Astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită 
de prietenie, Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal, 

regele Regatului Hașemit al Iordaniei
IN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!Astăzi sosește Ia București Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei, care. Ia invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, efectuează o vizită de prietenie in țara noastră.Această nouă vizită, care se înscrie in cadrul bunelor raporturi de colaborare dintre România și Iordania, dintre țara noastră și statele arabe, marchează un nou moment important in dezvoltarea conlucrării reciproc avantajoase dintre cele două țări, in afirmarea dorinței de pace și ințelegere a popoarelor român și iordanian.Născut la 14 noiembrie 1935, sifveranul iordanian a urmat cursurile școlii naționale din Amman și a frecventat apoi Colegiul de instrucție islamică din capitala tării. A continuat să învețe în E- gipt. la Colegiul „Victoria" din Alexandria, în Marea Britanie, la Colegiul „Harrow", și Academia regală militară „Sandhurst".Proclamat rege al Regatului Hașemit al Iordaniei la 11 august 1952. la vîrsta de 17 ani, și-a asumat oficial puterea constituțională la 2 mai 1953.De la urcarea pe tron a regelui Hussein, în Iordania au fost angajate eforturi susținute pentru dezvoltarea economiei naționale, a celorlalte sectoare ale vieții sociale, pentru valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării. în acest sens, planul de dezvoltare pe perioada 1931—1985 prevede investiții de 3,3 miliarde dinari, fondurile fiind orientate îndeosebi în direcția dezvoltării' Industriei și agriculturii, extinderii serviciilor sociale, intensificării raporturilor economice cu alte state ale lumii. O oarte importantă a bugetului este destinată modernizării ramurilor industriale, in vederea valorificării superioare a materiilor prime indigene. Programele de dezvoltare a agriculturii au în vedere în special amenajarea văii Fluviului Iordan, unde s-au realizat mari sisteme de irigații. Se prevede snorirea producției și a exporturilor de fosfați, materie Drimă care reprezintă principala bogăție naturală a țării, și de derivați ai acestora. Importante fonduri sînt alocate dezvoltării transporturilor, asistenței sociale și învățămîn- tului.Relațiile economice ale Iordaniei cu diferite țări ale lumii s-au diversificat și amplificat continuu.Pe plan extern, Iordania promovează o politică de pace și înțelegere între popoare, acționează in favoarea destinderii internaționale. Ea se pronunță pentru o soluționare globală a situației din Orientul Mijlociu, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinian. Totodată, Iordania acționează pentru întărirea solidarității dintre statele arabe, pentru extinderea relațiilor sale de prietenie cu țări din diferite părți ale lumii.De la stabilirea de relații diplomatice între România și Iordania, în aprilie 1935, raporturile de colabo

Azi, în jurul orei 12,45, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii Maiestății Sale Hussein Ibn 
Talal, regele Regatului Hașemit al Iordaniei, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România, va efectua o vizită de prietenie în țara 
noastră.

rare pe diferite planuri între cele două țări au cunoscut o dezvoltare continuă. An de an, schimburile economice și cooperarea dintre cele două țări au înregistrat creșteri substanțiale.în evoluția favorabilă a acestor relații, un rol hotăritor l-au avut in- tîlnirile repetate, la Buc'iirești și Amman, dintre, președintele Nicolae Ceaușescu și Regele Hussein Ibn Talal, convorbirile la nivel înalt și înțelegerile convenite marcînd momente de referință în impulsionarea raporturilor româno-iordaniene.„Am așezat la baza relațiilor dintre țările noastre — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. Aș putea spune că tocmai datorită acestui fapt relațiile noastre de prietenie și colaborare au cunoscut această puternică dezvoltare".La rîndul său. REGELE HUSSEIN sublinia : „Ne permitem să reamintim marca dumneavoastră preocupare față de realizările obținute in diferite etape ale relațiilor dintre țările noastre și să vă împărtășim punctul nostru de vedere față de necesitatea continuării eforturilor spre noi și noi realizări, spre garantarea intereselor comune ce permit valorificarea posibilităților țărilor noastre, ale popoarelor iordanian și român, spre binele și prosperitatea lor".(Continuare în pag. a V-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE EA EROICELE
LUPTE REVOLUȚIONARE DIN M AIE MUNCITORIMII ROMĂNE

(Urmare din pag. I) re, a unității și coeziunii rîndurilot sale. In aceste momente istorice solemne, toți fiii României socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — aduc prinosul lor de dragoste și recunoștință secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, simbolul unității noastre de astăzi, care și-a consacrat și își consacră întreaga viață fericirii și bunăstării poporului român, ridicării României socialiste pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație, într-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Ora 17,00... Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpi- nați, la intrarea în Sala Palatului Republicii, cu îndelungi și puternice urale și ovații. Participanții scandează neîntrerupt, intr-un singur glas, „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu, România !“.în aplauzele și uralele celor pre- zenți, in prezidiu au luat loc, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae . Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre Lupii, Paul Nicu- Iescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voifec, Ștefan Andrei. Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 

Nicolae Giosan, Suzana Gâdca, Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin Ol- teanu, Ion Ursa, Richard Winter, Gheorghe Stoica, Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., Andrei Neagu. președintele Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului. Pante- limon Găvănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Nici Ceaușescu, secretar .al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Ion Gheorghe Maurer, Ion Popescu- Puțuri, Rada Tănase, Mihai Burcă, Stela Moghioroș, Pavel Bojan. Traian Hnlubesc’u', Mihai Balica, Ion Moan- gă, Stere Nichifor, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, Gheorghe Lepsa, pensionar, fost mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Brașov, Erou al Muncii Socialiste, Dumitru Dragomirescu, membru de partid cu stagiul dinainte de 23 August 1944. pensionar — Ploiești. Teodor Marton, șef echipă la întreprinderea de material ru’ant ..16 Februarie", Cluj-Naooca, Petre Niță. maistru, Schela de extracție Comănești, Bacău. Mihail Lupșan, maistru oțe- lar, Combinatul siderurgic Reșița, Nicolae Bădescu, maistru foraj, Schela Moreni, județul Dîmbovița, Alexandru A. Gheorghiu, pensionar, fost mpntator locomotive. C.F.R. Nicotină — Iași. Titu Bulum, membru de partid cu stagiul dinainte de 23 August 1914, fost cazangiu, pensionar — Craiova. Nicolae Ciocan, pensionar. momb"U de -v’rtid cu s*'>"iu dinainte de 23 August 1944, care a făcut narte din Comitetul de optiu-e m ceferiștilor din Timișoara, Dumitru Cos- 

tinaș, miner, șef brigadă, întreprinderea minieră Lonea, Hunedoara, participanți și reprezentanți ai muncitorilor din centrele unde au avut loc evenimente in urmă cu 50 de ani. Ilie Bologa, secretar al comitetului de partid al întreprinderii de utilaj chimic „Grivița Roșie“-București, Gheorghe Buruc, lăcătuș. întreprinderea „23 August", Erou al Muncii Socialiste, Maria Diaconu, maistru, secretar al comitetului de partid, întreprinderea textilă „Dacia". Erou al Muncii Socialiste, Iulia Stama- toîu, director general. Centrala industriei tricotajelor-București. Maria Gherghelaș, maistru, secretar al comitetului de partid. Filatura Românească de Bumbac București, Ștefania Tudorache, țesătoare, președinta comitetului sindicatului. întreprinderea „Suveica“-București- E- lena Teodorescu, secretar al comitetului de partid. întreprinderea de confecții și tricotaje București. Eugenia Niculescu, țesătoare. întreprinderea Industria Bumbacului-Bucu- resti. Erou al Muncii Socialiste. Vasile Niță. maistru la Revizia de vagoane București — Grivița. Erou al Muncii Socialiste. Mihaleea Tașeă, maistru laminorist. întreprinderea de țevi „Reoublica“-Bucuresti. D”mitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, Tache Voicu, rector al Institutului politehnic București. Andrei Emil Spirea, director al Institutului de proiectări și cercetări tehnologice in transporturi. Iancu Dră- gan, director al Institutului de cercetări metalurgice-București. Vasile Mladin. director al întreprinderii mecanice de material rulant „Grivița Roșie“-București. Petre Fluture, di

rector. întreprinderea „Vulcan"- București.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stat și guvernului. ai Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, vechi militanți ai mișcării muncitorești, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai clasei muncitoare din toate județele tării, care au participat la luptele din 1933. ai oamenilor muncii din mari unități industriale ale Capitalei, ai vieții noastre științifice, artistice și culturale, generali și ofițeri superiori ai Forțelor noastre armate.Sala Palatului Republicii — locul în care sint celebrate marile evenimente din istoria partidului și a patriei noastre socialiste —. are și astăzi o înfățișare sărbătorească. Fundalul scenei este dominat de portretul conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încadrat de simbolica îngemănare a drapelelor patriei și partidului. De o parte și de alta a scenei — datele jubiliare : „Februarie 1933 — Feb.uane 1J83".A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a spus :„Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae CeatșeScu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă adunarea solemnă consacra

tă aniversării a 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare din iarna anului 1933 ale clasei muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru dreptate socială și națională, pentru libertatea și independența patriei.Astăzi, cînd cinstim glorioasele tradiții de luptă ale muncitorimii române pentru .drepturi economice și politice, impdtriva exploatării și asupririi, împotriva pericolului fascismului, întregul nostru popor exprimă cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste și prețuire, împreună cu nemărginita recunoștință, celui mai iubit fiu al națiunii, care, de peste cinci decenii, și-a consacrat, cu nețărmurit devotament și inegalabil patos revoluționar, întreaga viață împlinirii celor mai nobile idealuri și aspirații, bunăstării și fericirii celor ce muncesc, cauzei socialismului și păcii pe planeta noastră, secretarului general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Urale „Ceaușescu — P.C.R. !“).Profund recunoscători față de tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului nostru, față de inestimabila contribuție ce o aduceți, în fruntea partidului si a țării, la făurirea noului destin socialist al patriei. vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai vibrant omagiu, împreună cu cele mai vii mulțumiri și vă urăm, din toată inima, după strămoșeasca datină, să ne trăiți ani multi, cit tara, pentru tară, pentru fericirea și prosperitatea oamenilor săi 1 (Urale „Ceaușescu — la multi ani !“).

Salutăm prezența la adunarea noastră a tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetu'ui Politic Executiv al CC. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, strălucit om politic, savant de renume mondial, care, încă din anii fragezi ai tinereții, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a afirmat ca eminent militant al partidului în luota pentru înflorirea și propășirea patriei noastre socialiste. (Aplauze).Salutăm, de asemenea, cu căldură pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului. (4olauge'.Adresăm un salut călduros reprezentanților clasei muncitoare din toate județele tării, orezenti în sala, care au participat la luptele din 1933. (Aplauze).Evocind. în acest moment aniversar, una din cele mai memorabile pagini de luotă ale clasei muncitoare, trăim cu toții sentimentul de legitimă mîndrie patriotică față de trecutul revoluționar al poporului, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, făurește, prin munca sa liberă, pe pămintul străbun al patriei, societatea cea mai dreaptă și demnă, socialismul și comunismul, societatea afirmării plenare a omului, a fericirii și bunăstării sale".In cadrul adunării au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Dragomirescu, Traian Hulubescu, Rada Tănase, Ion Popescu-Fuțuri, care au evocat luptele din 1933 ale muncitorimii române și au adus un profund omagiu celor care s-au jertfit pentru cauza și interesele clasei noastre muncitoare și ale poporului român. 

Totodată, vorbitorii au pus puternic in evidentă rolul pe care l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu in organizarea și conducerea marilor bătălii de clasă, precum și activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României. .Primit cu vii și puternice aplauze. Cu urale, a luat c -vintvl tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 8°- cre'ar general al Partidul”! Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România»Urmărită cu deosebit interes, cu deplină satisfacție și aprobare de cei prezenți, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice urale și aplauze.Asistenta ovaționează cu căldură, cu entuziasm pentru gloriosul nostru partid comunist, pentru secretarul Bău general, pentru patria noastră socialistă, pentru minunata noastră clasă muncitoare, pentru harnicul nostru popor, constructor destoinic al socialismului și comunismului. S-a scandat „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească!“, „Ceaușescu — pace !“.Adunarea festivă s-a încheiat în acordurile solemne ale Imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire".

Cuvîntul tovarășului Dumitru DragomirescuMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,în istoria poporului nostru există multe momente care cu cit trece timpul, cu atit devin mai pline de semnificații.Un asemenea moment îl constituie acțiunile revoluționare din anii crizei economice 1929—1933. cînd muncitorii petroliști, ca întreaga noastră clasă muncitoare, au avut de înfruntat urmările grelei crize economice a capitalismului.Monopolurile străine, împreună cu capitaliștii români, puseseră, dună cum se știe, stăpinire pe marile întreprinderi și rafinării din Ploiești și Valea PrahoveiLucram atunci ca strungar la societatea „Româno-americană".îmi amintesc bine vremurile acelor ani cind cei ce munceau din răsputeri la scoaterea „aurului negru" trăiau din ce in ce mai greu. Spre deosebire de alte ramuri industriale. trusturile străine au hotă- rit să continue și in anii crizei extracția de petrol in țara noastră, deoarece condițiile deosebit de avantajoase ale exploatării le ofereau posibilitatea realizării unor mari profituri. Pentru atingerea acestor scopuri, capitaliștii au început o adevărată campanie de jefuire a zăcămintelor naționale de țiței, pînă la epuizare, renunțind Ia cheltuieli de investiții, abandonind zăcămintele pe care le considerau nerentabile.Patronii au înăsprit prin toate mijloacele jefuirea muncitorilor, re- ducindu-le salariile, concediind pe mulți dintre noi și răpindu-ne și din cele puține drepturi pe care le aveam. Cei mai mulți dintre noi nu aveam de lucru decît 12 pînă la 15 zile pe lună, ceea ce făcea ca nivelul de viață al familiilor noastre să ajungă in pragul mizeriei și disperării.Muncitorii petroliști nu s-au împăcat cu aceste stări de lucruri.Ei au dat ascultare glasului partidului comunist, al membrilor săi ce lucrau și activau in rindurile noastre.Făcind parte atunci din Comitetul de acțiune creat de muncitori, imi aduc aminte cu cît interes urmăream manifestele, ca și gazetele „Prahova Roșie", „Avangarda Roșie", „Frontul Unic" ce apăreau ilegal și erau difuzate în rafinăriile și schelele din Ploiești și Valea Prahovei.Un rol de seamă în desfășurarea acțiunilor revoluționare din Valea Prahovei J-a avut Comitetul județean al Partidului Comunist Român, care s-a sprijinit pe activitatea organizațiilor sindicale și de tineret locale, pe comitetele de grevă și de acțiune, din rlndul cărora făceau parte muncitori din toate categoriile profesionale șt politice.La începutul anului 1933 au intrat ‘ In luptă muncitorii din întreprinderile din Ploiești și din Valea Prahovei, cum au fost cei de la rafinăriile „Orion" și „Româno-americană".Confruntarea dintre capitaliști și muncitori a continuat în zilele următoare la „Astra Română", unde peste 2 000 de muncitori au intrat in grevă, protestînd împotriva concedierilor ordonate de societate. Și de astă-dată, sub presiunea greviștilor și a muncitorilor de la rafinăriile „Vega“. ..Româno-americană". „Creditul minier", „Unirea", „Dacia Română", a textilistelor de la fabrica „Dorobanțul", a muncitorilor șomeri ce s-au solidarizat cu noi în luptă, capitaliștii și organele represive au intrat în derută. La numai două zile după această acțiune curajoasă avea să se declanșeze greva de la rafină
Cuvîntul tovarășului Traian HulubescuStimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Dragi tovarăși,Vă rog să-mi permiteți, în aceste momente solemne, ca unul dintre muncitorii ceferiști participanți la luptele de la Atelierele „Grivița" de acum 50 de ani, membru al partidului din 1928, să evoc cîteva fapte din eroica luptă pentru dreptate socială, libertate și independență națională dusă de proletariatul român, sub conducerea partidului comunist, în anii grei ai regimului burghezo-mo- șieresc.îmi amintesc bine acei ani. Erau anii cînd omenirea a cunoscut o profundă criză economică. 

ria „Româno-americană", acțiune care a marcat cea mai crîncenă încleștare ce a avut loc în acești ani între muncitorimea petrolistă și clasele exploatatoare.Ne-am dat seama cu toții că prin tratative nu vom realiza nimic. Aflindu-se că au fost arestați delegații muncitorilor, partidul a hotărit să ridice masele la luptă.Muncitorii au răspuns uniți și curajoși, venind cu miile in fața chesturii, unde se aflau șefii autorităților județului și ai orașului, strigînd: „Vrem eliberarea delega ților", „Jos curbele de sacrificiu !“, „Afară cu controlorii străini !“, „Pace, piine, libertate !“.Luptele au culminat cu ocuparea centrului orașului Ploiești de către mase, obligind autoritățile să-i elibereze pe conducătorii arestați.Bătăliile petroliștilor au constituit un succes al muncii desfășurate de comuniști, mareînd — împreună cu celelalte • confruntări de clasă purtate de muncitorii ceferiști, metalur- giști, textiliști și din alte ramuri industriale — un moment de referință istorică și de legitimă mindrie pentru trecutul revoluționar al proletariatului român.Așa cum arătați dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în aprigele bătălii de clasă purtate in anii 1929—1933. clasa muncitoare, in frunte cu partidul comunist, s-a afirmat cu putere pe arena istoriei ca cea mai înaintată forță a societății românești, ca avangarda luptei întregului popor pentru drepturi economice și politice, pentru democrație, independență și suveranitate națională, împotriva fascismului și pericolului de război.Stimați tovarăși,Acest eroic an de foc a adus în fruntea mișcării noastre muncitorești oameni noi, comuniști legați trup și suflet de realitățile naționale și social-politice ale țării, adevărat! conducători ai muncitorimii române.Din rîndul lor s-a detașat, prin incandescența crezului revoluționar și prin patosul dăruirii patriotice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul de azi, iubit și stimat, al Republicii Socialiste România, intru- chlpare vie a celor mai nobile trăsături ale poporului nostru, ale idealurilor și năzuințelor sale.Pentru mine, care am avut fericirea să trăiesc și să muncesc in anii de după eliberare și să văd sub ochii mei cum se schimbă fața patriei, această adunare solemnă de evocare a evenimentelor petrecute acum 50 de ani constituie un prilej de adincă satisfacție și mulțumire sufletească. Ea este, totodată, un omagiu adus petroliștilor. întregii clase muncitoare din țara noastră, care se mindrește cu trecutul, prezentul și viitorul ei.îngăduiți-mi să-mi exprim bucuria că măreția acelei epoci învolburate de crincene bătălii proletare iși găsește reflectarea in măreția realizărilor din epoca cea mai bogată in împliniri din întreaga îstorie a României, „Epoca Ceaușescu". De aceea, gîndul meu se îndreaptă șl cu acest prilej spre partidul nostru comunist, care a călăuzit poporul român spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre cel care, aflat in fruntea partidului, s-a identificat, prin abnegația și cutezanța ce îl caracterizează, cu năzuințele partidului și ponorului nostru incă din timpul evenimentelor pe care le evocăm azi, spre mult stimatul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu.
Tara noastră n-a fost nici ea scutită de acest flagel.Colții crizei au mușcat adine, in primul rind în trupul proletariatului român. Atlați in viitoare, am singe- rat atunci spre a opri năvala concedierilor, a „curbe'or de sacrificiu", a măsurilor represive, pentru apărarea drepturilor democ-atice. independenței și integrității României, pentru bararea căii fascismului și războiului.în acei ani, nesfirșit a fost șirul grevelor, manifestațiilor și demonstrațiilor muncitorești.Principalele centre feroviare ale țării — București, Cluj, Iași. Pașcani, Galați, Arad — precum și alte centre industriale au cunoscut aprige 

bătălii de clasă, la care au participat muncitorii și familiile lor din mai toate ramurile economice.Am ridicat baricade de luptă în calea celor care ne lăsau fără piine, ne reduceau salariile, ne îngrădeau drepturile și libertățile democratice, și așa destul de ciuntite.Dar semnalul nostru de alarmă țintea și mai departe, avertizind asupra gravelor primejdii ce amenințau însăși ființa statului român, suveranitatea și independența patriei;Consecințele crizei mondiale au favorizat intensificarea unor mișcări de extremă dreaptă, reacționare, fasciste și au adus la cîrma Germaniei nazismul revanșard și revizionist. Pericole noi și mari pindeau statul nostru unitar și independent, popoarele Europei.A revenit clasei noastre muncitoare, condusă de Partidul Comunist Român, sarcina de a da semnalul luptei, coalizînd în jurul său toate forțele revoluționare, democratice și patriotice în largul front popular antifascist.După cum se știe, la „Grivița" partidul avea o puternică organizație. Strîns uniți in frontul unic muncitoresc, după indicațiile Partidului Comunist Român și ale Comitetului Central de Acțiune, in fruntea căr'uia s-a aflat Gheorghe Gheorghiu-Dej, muncitorii ceferiști s-au ridicat la luptă.De ani și ani am evocat cu îndreptățire luptele minerilor, ale petroliștilor. ale ceferiștilor, faptele lor de eroism muncitoresc. în același timp, ca muncitor care am participat la luptele din acei ani, mă simt dator să arăt că amploarea luptelor a fost mult mai cuprinzătoare. Memoria nu mă înșeală. Am vii în minte luptele metalurgiștilor de la Wolf, Vulcan. Malaxa, ale textilistelor de la Saturn, Jaquard. ale lucrătoarelor de Ia Regie, ca și demonstrațiile studenților, ucenicilor, funcționarilor, șomerilor.îmi amintesc cum presa vremii consemna cu îngrijorare, zi de zi, marile bătălii de clasă ce se desfășurau pe tot cuprinsul țării, la orașe ca și la sate. 'Port în memorie, cu emoție și respect, imaginea atitor tovarăși, luptători comuniști, care s-au distins prin remarcabile calități de patrioți, de revoluționari. Mi-a rămas puternic intipărit. din acei ani. chipul ti- nărului comunist, plin de vigoare și patos revoluționar, ce-și punea amprenta de activist militant al partidului pe multe din acțiunile muncitorești. Acest tînăr și neînfricat luptător nu era altul decît iubitul nostru conducător de azi. călit din anii tinereții în focul aprigelor bătălii de clasă, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,După cum se știe, conducătorilor luptelor noastre din anii cumplitei crize economice li s-au intentat mari procese, prin care clasele dominante încercau să înfrîngă voința de luptă a muncitorimii române. Partidul comunist a reușit insă, prin mobilizarea clasei muncitoare, a forțelor democratice și progresiste, să transforme aceste înscenări judiciare într-o continuare. prin alte mijloace, a bătăliilor proletare din 1933.
Cuvîntul tovarășei Rada TănaseMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Evocind aici, la această mare adunare, împlinirea unei jumătăți de veac de la eroicele lupte revoluționare ale muncitorimii române, evocăm însăși tinerețea noastră, a acelora care, sub flamura partidului comunist. am fost angajați in dirzele confruntări de clasă ce stau astăzi mărturie peste vreme bogatelor tradiții de luptă ale muncitorimii din patria noastră.în marile acțiuni revoluționare din anii crizei economice, cind s-a afirmat și mai puternic rolul clasei muncitoare, unul dintre detașamentele muncitorești care, alături de petroliști. ceferiști, metalurgiști. s-a ridicat la luotă, prin demonstrații, greve, mitinguri șl alte forme de împotrivire față de nedreptățile orindui- rii burgheze, a fost și detașamentul textiliștilor, in rîndul cărora, după cum se știe, predominau femeile muncitoare.Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae

între muncitorii din București desemnați de Partidul Comunist Român pentru a exprima protestul față de odioasa înscenare de la Craiova și solidaritatea muncitorească s-a aflat și tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a înfruntat cu demnitate revoluționară aparatul represiv, completul de judecată, afirmind cu toată tăria in fața organelor de anchetă că a venit la Craiova, ca delegat al organizațiilor muncitorești din Capitală, „pentru a depune protestele muncitorilor" și a face declarații in favoarea „acuzaților".Dirzenia. tenacitatea, spiritul revoluționar. devotamentul fată de clasa muncitoare, față de interesele fundamentale ale poporului român, dăruirea pentru interesele vitale ale patriei sint trăsături care-au caracterizat și caracterizează personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu pentru toți comuniștii. pentru întregul nostru popor.Stimați tovarăși,Astăzi, cînd evocăm 50 de ani de la luptele din 1933, pe aceia care au înfruntat cu eroism forțele represive ale claselor dominante, aducem un omagiu fierbinte eroicei noastre clase muncitoare, care in anii revoluției și construcției socialiste a înfăptuit, sub conducerea înțeleaptă a partidului. telurile pentru care a luptat și generația mea acum o jumătate de veac. Centrelor muncitorești de veche tradiție, București, Hunedoara, Reșița, Brașov, Ploiești, li s-au adăugat in anii noștri puternicele cetătl ale metalurgiei și siderurgiei din Galați, Tîrgoviște, Călărași. Bîrlad, Iași. Cluj-Napoca, practic toate orașele țării, ilustrind, prin forța faptelor, puterea clasei muncitoare, devenită, după eliberare, stăpînă pe destinele muncii sale, forța socială de bază in opera de făurire a noii Românii.Așa cum arătați dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională, politica partidului nostru '.de creare a unei industrii puternice, moderne s-a dovedit și se dovedește pe deplin justă. Dacă nu am fi realizat o asemenea industrializare a tării. România ar fi rămas pentru o vreme îndelungată intr-o stare de înapoiere, care ar fi afectat grav construcția socialismului. munca și viața poporului nostru.Ca om care am cunoscut direct evenimentele pe care le evocăm azi, privesc cu satisfacție și legitimă mîndrie pe cel care, acum 50 de ani, se încadrase cu întreaga ființă, cu patos și dăruire revoluționară în marile bătălii proletare ale muncitorimii române.A rămas același comunist dîrz, devotat poporului, care în fruntea partidului și statului, conduce cu înțelepciune și clarviziune politică națiunea noastră, înfăptuind o epocă de realizări, nemaicunoscută în istoria patriei, conducătorul înconjurat cu dragoste și urmat cu devotament de partid, de întregul nostru popor.Pentru toate acestea, vă rog să-mi îngăduiți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca. in aceste zile cind întreaga țară vă omagiază pentru împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară, să vă urez să ne trăiți mulți ani, spre fericirea și gloria poporului, a României socialiste!
Ceaușescu. referindu-se la contribuția femeilor din țara noastră în lupta revoluționară, aprecia că „în marile bătălii revoluționare purtate de clasa muncitoare, condusă de partidul nostru comunist, in lupta maselor pentru răsturnarea vechii orînduiri și instaurarea puterii populare, pentru construirea socialismului, femeile au dat numeroase exemple de devotament, de eroism și spirit de abnegație".îmi revin în minte zilele învolburate ale luptelor proletare de acum cincizeci de ani, cind textiliștii de la fabrica „Saturn" din București au organizat o puternică grevă, cerind mărirea salariilor, desființarea amenzilor, încetarea concedierii conducătorilor luptei. La 27 ianuarie 1933, muncitorii fabricii au întrerupt lucrul și s-au baricadat in ateliere. Nici intervenția reprezentantului Ministerului Muncii, chemat de patron, nici a politiei nu i-au intimidat.în sprijinul greviștilor s-au adunat muncitorii din alte fabrici, șomerii care. în căutare de lucru, se aflau în Piața Unirii.Mă gîndesc cu emoție la neliniștea 

pe care o aveam pină la aflarea știrilor despre luptele celorlalți tovarăși din alte fabrici și localități, despre acțiunile de solidaritate pe care le organizam.Și au venit grevele ceferiștilor. Vă mai-aduceți aminte, tovarăși? „Era iarnă aspră, cer negru și soare cu dințiDe parcă și soarele, oprit cot la cot cu sărmanii.Ar fi avut de răzbunat umilinți".Vestea grevei de la Atelierele C.F.R. „Grivița". pornită în dimineața zilei de 15 februarie, s-a răspin- dit cu repeziciune, iar la chemările de solidaritate au răspuns muncitorii din întreprinderile bucureșțene. Șuvoiul miilor de muncitori, printre care numeroase femei, se scurgea peste Podul Grant scandind lozinci, înlăturind din drumul lor primele patrule de jandarmi 'și polițiști venite în grabă pentru a înăbuși protestul muncitorimii.încleștarea a fost aspră. Au căzut numeroși tovarăși de luptâ;Am plătit cu uriașe sacrificii apărarea drepturilor și libertăților noastre.în fabricile și uzinele textile, ca și in celelalte întreprinderi industriale, au avut loc mari întruniri de protest.Muncitoarele textiliste. alături de muncitorii tuturor întreprinderilor Capitalei, dovedind spiritul lor de solidaritate proletară, au hotărit să cedeze o parte din salariul lor pentru ajutorarea familiilor celor căzuți la „Grivița".între acțiunile Ia care am participat in acei ani au fost și cele prin care ne ridicam la luptă împotriva fascismului și războiului, fiind con- știenți că prin venirea lui Hitler Ia putere in Germania creștea nemăsurat pericolul de fascism și război, sporea nesiguranța cu privire la independența și suveranitatea patriei noastre. Lupta muncitorimii române avea și o semnificație Internațională : ea constituia prima mare ridicare la luptă după instaurarea nazismului in Germania.îmi amintesc că în aceste lupte, <r
Cuvîntul tovarășuluiMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,România socialistă de astăzi sărbătorește cu o vibrantă conștiință patriotică împlinirea unei jumătăți de secol de la marile bătălii revoluționare ale muncitorimii române din 1933.Zguduind din temelii întregul edificiu al regimului politic din România, antrenind în viitoarea lor toate categoriile sociale, determinind. in același timp, o viguroasă acțiune de solidaritate in țară și peste hotare, marile bătălii muncitorești de acum 50 de ani au constituit — prin amploarea, combativitatea și spiritul revoluționar ce le-au caracterizat, prin învățămintele și influenta lor asupra vieții noastre sociale — un eveniment de mare însemnătate in viata partidului, a mișcării noastre muncitorești. Cu o vigoare impresionantă s-au vădit atunci uriașul potențial revoluționar al clasei muncitoare. dirzenia. abnegația și spiritul de sacrificiu care o desemnau pe dreot cea mai avansată forță social- politică a tării.In România, criza economică s-a manifestat, după cum se știe. în forme deosebit de virulente, afectînd viața tuturor claselor și păturilor muncitoare, pe seama cărora guvernanții au aruncat tot greul. Alături de detașamentele muncitorești, țăranii. meseriașii, funcționarii, învățătorii și profesorii, medicii și farmaciștii. avocații și inginerii, ziariștii și artiștii, studenții și pensionarii s-au aflat intr-o situație deosebit de grea. Politica claselor dominante de a arunca întreaga povară a crizei pe umerii maselor muncitoare — prin faimoasele curbe de sacrificiu și concedieri masive, prin aplicarea planului de la Geneva, care prevedea concesionarea a noi și importante resurse naționale unor monopoluri și bănci din străinătate — a adincit și mai mult contradicțiile economice și social-politice. La chemarea partidului comunist s-au ridicat la luptă petroliștii, ceferiștii, metalurgiștii, textiliștii, toate clasele și categoriile sociale lovite de efectele necruțătoare ale crizei, oamenii muncii de toate naționalitățile.îmi amintesc că guvernul a recurs la mari reduceri bugetare ; a supri-

purtate Ia nivelul întregii țări. începea să se afirme tot mai mult și cu tot mai multă strălucire conducătorul de astăzi al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tot in anii care au urmat am avut minunatul prilej să cunosc pe tinăra comunistă Elena Petrescu — Ceaușescu, care, in calitate de „conducătoare a secției de tineret din Sectorul II Negru", se afla în fruntea manifestațiilor tinerelor femei textiliste de la fabrica „Jaquard", organiza acțiuni pentru tineretul muncitor din întregul sector.Stimați tovarăși,Ca militantă a partidului cu stagiu din ilegalitate, din anul 1931, și a mișcării de femei, ca muncitoare textilistă, sint mindră să văd acum minunatele realizări ale poporului din rîndul căruia am ieșit și sint mindră mai ales că in fruntea partidului nostru comunist și a țării se află mult stimatul nostru tovarăș din anii ilegalității, care vreme de 50 de ani a urmat cu consecventă drumul partidului, identificindu-se pină la contopire cu dorința poporului de a merge din izbîndă in izbîndă spre idealurile comuniste.Gîndurile mele, alături de ale femeilor din întreaga țară, ale întregului nostru popor, se îndreaptă și în acest moment de evocare istorică, cu cea mai vie recunoștință, către tovarășa Elena Ceaușescu, care încă din deceniul al patrulea s-a făcut remarcată prin abnegația și curajul cu care s-a încadrat în activitatea de partid, iar astăzi constituie un exemplu de împletire armonioasă a înaltelor răspunderi încredințate de partid cu o remarcabilă activitate științifică.Tot ceea ce partidul nostru a făcut și înfăptuiește, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie o garanție a înaintării scumpei noastre patrii pe calea progresului, pentru bunăstarea și fericirea poporului român, omagiul pe care îl aducem din ziua de azi marilor fapte de eroism muncitoresc din trecut
Ion Popescu-Puțurimat> numeroase școli, gimnazit și licee ; a închis unele facultăți ; a desființat cămine studențești și a redus și așa mult prea putinele burse de studii.Așa se explică fantul că. pe lingă marile manifestări de clasă ale proletariatului. mai bine zis concomitent și sub influenta acestora, s-au> desfășurat o serie de acțiuni de luotă specifice profesiunilor intelectuale : memorii și proteste aduse la cunoștința opiniei publice prin presă, de la tribuna parlamentului ; demonstrații de stradă împotriva curbelor de sacrificiu și pentru locuri de muncă ; adunări generale de protest ale învățătorilor ; greve ale studenților. elevilor, ucenicilor și ale altor categorii.In aceste condiții s-a cimentat puternica solidaritate a unor largi categorii de Intelectuali cu acțiunile revoluționare ale proletariatului.Pe lingă acestea, spectru! afirmării fascismului pe plan internațional, al pericolului de război, determinind activizarea cercurilor de extremă dreaptă din țară, arunca o teamă și o mare îngrijorare asupra forțelor democratice, patriotice, asupra oamenilor muncii.Evenimentele politice din România din ianuarie-februarie 1933 au fost considerate, pe bună dreptate, și ca un apel adresat clasei muncitoare internaționale. forțelor democratice și progresiste, de a se ridica la luptă împotriva pericolului pe care îl reprezenta instaurarea la putere a regimului fascist al lui Hitler, ca un protest vehement față de politica agresivă, revanșardă și revizionistă a statelor dictatoriale și totalitare;In calitate de secretar al organizației P.C.R. din Capitală și a județului Ilfov. împreună cu alți activiști ai partidului, am luat parte, in acei ani. la înființarea a numeroase organizații democratice de masă, in rîn- dul"cărora un loc important l-a avut Comitetul Național Antifascist., în conducerea acestei organizații, din partea tineretului revoluționar, partidul l-a desemnat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se remarcase în organizarea unor acțiuni revoluționare prin patriotismul și devotamentul său fierbinte față de cauza clasei muncitoare și a poporului român. îmi vin in minte cuvintele militantului comunist, profesorul universitar Petre

Constantinescu-Iași. care relata astfel prima ședință a conducerii Comitetului Național Antifascist : „Un țî- năr cu părul negru, cu trupul firav, liniștit și cuviincios, fără să se ploconească in fața nimănui dintre noi, ditai bărbați in toată firea, bătrini pentru el, profesori universitari — ni s-a prezentat în calitatea în care a fost trimis. I s-a dat cuvîntul și a . vorbit cu o hotărîre care pornea din sinceritatea sa. din convingerea justeței tezei pe care o susținea, din însuși crezul său. căruia, se vedea lesne, i se dăruise".Anii ce au urmat înscriu mai departe vasta activitate politică și organizatorică pe care a desfășurat-o în București și Valea Prahovei militantul comunist Nicolae Ceaușescu in rindurile clasei muncitoare și ale partidului, ale tinerei generații, insu- flindu-i conștiința răspunderilor morale, revoluționare și patriotice ce-i reveneau in lupta contra primejdiei fasciste, pentru apărarea patrimoniului cultural și spiritual umanist, democratic și progresist al po- .(■ .porului român, pentru salvarea des- ...... .Uliului- .istoric .al -patriei noastre; EV.r'. ?nfiUraB,ui.,mwipzabilelor acțiuni de solidari tțtffe,. țp .conducătorii muncitorimii judecați în vara anului 1934. reprezentanți ai partidului comunist, ai sindicatelor, U.T.C.-ului. ai altor organizații de masă, intre care și ai Comitetului Național Antifascist, s-au deplasat la Craiova ca martori ai apărării sau ourtînd cu ei mesajul de sprijin și solidaritate exprimat în proteste semnate de mii de muncitori. intelectuali, meseriași. liber- profesioniști etc.In aceste împrejurări. Ia 27 iunie 1934, militantul comunist Nicolae Ceaușescu a fost arestat la Craiova de către organele represive. Deși foarte tînăr. el a înțeles să-și facă datoria pe care i-o dicta conștiința de clasă. Interogat, tinărul comunist nu s-a lăsat intimidat. a declarat fără reținere că venise să protesteze împotriva samavolniciilor și să apere interesele muncitorilor.înaltele calități revoluționare au făcut ca tovarășului Nicolae Ceaușescu să i se incredi îțeze în anii ce au urmat, in condițiile grele ale luptei ilegale, noi și mari răspunderi. revenindu-i — după cum cunoaștem cu toții — un rol important in organizarea luptei revoluționare, indeplinindu-și cu abnegație misiunile încredințate de partid, impresio- nind nrin remarcabile calități politice si organizatorice, afirmîndu-se ca un strălucit conducător. înzestrat cu discernămînt politic, cu o mare forță de a convinge și mobiliza masele muncitoare.Intre numeroasele momente care pun in lumină marile calități de organizator și conducător politic, spiritul de profund patriotism revoluționar ale celui ce conduce azi destinele partidului și ale țării s-a impus, pentru noi. cel ce am trăit acele e- venimente. pentru memoria istoriei, participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la pregătirea și organizarea marii demonstrații antifasciste și patriotice de la 1 Mai 1939. continuare firească a luptelor muncitorești de acum 50 de ani. afirmare puternică a combativității clasei muncitoare, a hotărîrii poporului român de a se opune fascismului și politicii sale războinice.Este o mare mindrie pentru noi, care am trăit evenimentele din 1933, să știm că tinărul care își afirmase încă din acei ani o gîndire cutezătoare. revoluționară, privind dezvoltarea viitoare a patriei, a fost printre noi. cu noi. in fruntea noastră, iar astăzi conduce de aproape două decenii, cu abnegație și clarviziune politică, destinele istorice ale poporului român, drumul patriei spre progres și civilizație.Stimați tovarăși,în aceste momente solemne, cind evocăm cu înaltă cinstire o pagină glorioasă a istoriei clasei noastre muncitoare, a poporului, tradițiile eroice de luptă revoluționară, muncitorească, cel mai fierbinte omagiu pe care-1 putem aduce celor care au luptat și s-au jertfit pentru izbinda idealurilor noastre comuniste sint faptele noastre, munca noastră plină de dăruire patriotică pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotăririlor istorice ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a înflăcăra- telor chemări și îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. menite să confere noi străluciri patriei noastre. România socialistă.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea festivă din Capitală consacrată împlinirii a 50 de ani 

de la eroicele lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii române
(Urmare din pag. I)torească revoluționară din România. Ele au ridicat pe o treaptă nouă formele de luptă, au dus la creșterea mai puternică ă rolului clasei muncitoare în organizarea luptelor maselor populare, ale întregului popor, au deschis o nouă etapă de lupte în care Partidul Comunist Român a avut rolul conducător hotărîtor.îndeplinind rolul de organizator al acestor mari acțiuni revoluționare muncitorești, Partidul Comunist Român și sindicatele revoluționare muncitorești au reușit să realizeze o largă colaborare cu socialiștii și social-democrații, cu alte sindicate muncitorești, ceea ce a asigurat desfășurarea cu succes a marilor bătălii de clasă. Un rol de seamă în organizarea acestor acțiuni, din însărcinarea partidului, au avut Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Vasilichi, Ilie Pintilie, Dumitru Petrescu, Constantin Doncea, Stoica Chivu, Emil Popa, Vasile Bîgu, Panait Bogățoiu și alți zeci și zeci de activiști revoluționari. (Vii aplauze).în aceste lupte de clasă s-a dezvoltat unitatea clasei muncitoare, frontul unic între comuniști, socialiști și social-democrați, unitate care avea să devină factorul hotărîtor pentru înfăptuirea revoluției de eliberare națională și socială de la 23 August, pentru întreaga dezvoltare a României pe calea progresului și civilizației. (Aplauze puternice, prelungite).Luptele din 1933 au demonstrat cu putere forța unită a clasei muncitoare, capacitatea sa de a-și asuma rolul istoric în viața întregului popor. în același timp, acestea au demonstrat capacitatea Partidului Comunist Român în organizarea și conducerea marilor bătălii revoluționare, în îndeplinirea misiunii istorice de a conduce întregul popor spre victoria deplină în revoluția de eliberare națională și socială, în revoluția socialistă și făurirea cu succes a socialismului în România. (Vii aplauze). Se poate afirma, pe baza faptelor, a realității, că bătăliile de clasă din acești ani au deschis calea întăririi partidului, a legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu masele largi populare, au avut o importanță hotărâtoare pentru creșterea rolului conducător al partidului, pentru afirmarea sa ca forță națională în stare să-și asume conducerea întregului popor în lupta de eliberare națională și socială, în făurirea socialismului, în asigurarea independenței și suveranității României. (Aplauze puternice, îndelungate).Trebuie menționat că luptele din 1933 au avut o mare rezonanță pe plan internațional, fiind, dealtfel, primele mari acțiuni revoluționare după venirea hitlerismului la putere în Germania, demonstrînd că clasa muncitoare, forțele revoluționare și democratice, antifasciste pot și sînt în stare, acționînd unite, să se opună fascismului și războiului — ceea ce a determinat marele ecou și solidaritatea ce s-au manifestat în întreaga lume cu muncitorimea română.După represiunea sîngeroasă, teroarea și arestările dezlănțuite, luptele revoluționare nu numai că nu au încetat, dar ele au luat o nouă amploare, au cuprins noi mase ale oamenilor muncii. Au urmat luptele țărănimii din 1934, organizarea Frontului Plugarilor, a altor organizații antifasciste, luptele puternice din 1934—1936, formarea frontului popular antifascist, marile demonstrații și mișcări care au dus la victoria în alegerile din 1936 a candidaților forțelor democratice.în același timp, în țară se intensificau politica de fascizare și pregătirile de război. Partidul Comunist Român, forțele democratice au desfășurat în aceste împrejurări o largă activitate de organizare a maselor populare și, în același timp, s-au ridicat cu hotă- rîre împotriva acțiunilor războinice, în apărarea poporului etiopian, a poporului austriac, a poporului cehoslovac, care au fost victimele ocupației fascismului italian și hitlerismului german.în aceste împrejurări, luptele revoluționare, grevele din 1938— 1939, și îndeosebi marea manifestare de la 1 Mai 1939, au avut o Importanță deosebită în exprimarea voinței maselor populare, a poporului nostru, de luptă împotriva fascismului și războiului, de apărare a independenței patriei. Partidul Comunist Român, împreună cu alte forțe muncitorești și democratice, s-au ridicat cu hotărâre împotriva instaurării dictaturii militaro-fasciste, au acționat cu întreaga forță, organizind mari demonstrații împotriva Dictatului de la Viena ca urmare a alianței Ungariei horthyste cu Germania hitleristă și ocupării unei părți a Ardealului de horthyști, care a dus la dezmembrarea țării. Acceptînd acest dictat, cercurile reacționare fasciste au trădat interesele naționale ale țării și au aruncat România alături de Germania fascistă. Evenimentele politice au demonstrat cu putere că numai clasa muncitoare, partidul său revoluționar, torțele democratice sînt adevărații a- părători ai intereselor naționale, ale întregului popor, că numai lupta unită a tuturor acestor for

țe poate asigura cu adevărat o dezvoltare democratică a țării, a- părarea integrității teritoriale, a independenței naționale, ridicarea bunăstării poporului. (Aplauze puternice, prelungite).Și în timpul dictaturii militaro- fasciste, al războiului dus de reac- țiunea română alături de Germania hitleristă împotriva Uniunii Sovietice, s-a dezvoltat și s-a întărit unitatea de luptă,a clasei muncitoare, s-a realizat Frontul Unic Muncitoresc, care a constituit chezășia desfășurării cu succes a luptelor împotriva fascismului și războiului, s-a dezvoltat alianța și colaborarea cu alte forțe democratice și naționale, inclusiv cu o parte importantă a armatei. A- ceasta a creat condițiile victoriei, la 23 August 1944, a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, a creat condițiile lichidării dominației imperialiste și a deschis calea transformărilor revoluționare din România. (Aplauze puternice, prelungite).în realizarea cu succes a actului istoric de la 23 August un rol important au avut și condițiile internaționale favorabile, îndeosebi victoriile împotriva Germaniei hitleriste, obținute de armatele sovietice, de celelalte forțe ale coaliției antihitleriste, cît și de popoarele europene, care și-au intensificat lupta împotriva ocupației și dominației hitleriste.Despre sentimentele poporului român, despre forța și capacitatea Partidului Comunist Român, a celorlalte partide muncitorești, democratice din Frontul Unic și din coaliția antihitleristă, vorbesc faptele. Este bine știut că întregul popor, armata sa, s-au alăturat, imediat după victoria revoluției de la 23 August 1944, armatelor sovietice, și au participat cu întreaga forță la luptele pentru eliberarea Ardealului de sub dominația germano-horthystă, continuînd luptele, participînd la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, aducîn- du-și astfel o contribuție însemnată la înfrîngerea Germaniei hitleriste, la victoria asupra fascismului. (Aplauze puternice, prelungite).După cum este bine cunoscut, odată cu participarea la războiul antihitlerist, Partidul Comunist Român, împreună cu celelalte forțe muncitorești și democratice, a desfășurat o largă activitate de organizare a maselor populare, care a dus la realizarea unor mari reforme și transformări revoluționare, sociale, la înfăptuirea revoluției democratice și instaurarea, la 6 martie 1945, a guvernului democratic muncitoresc-țără- nesc, condus de Petru Groza, apoi lâ victoria revoluției socialiste și la făurirea cu succes a socialismului în patria noastră.Am putea spune că toate acțiunile revoluționare care au urmat mișcărilor muncitorești din 1933 demonstrează cu putere că Partidul Comunist Român a tras toate concluziile și învățămintele cu privire la elaborarea politicii sale interne și externe în strînsă concordanță cu interesele poporului, cu năzuințele sale de libertate, de dreptate socială și națională, de independență. (Aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!").Iată de ce acum, cînd cinstim marile bătălii de clasă de acum 50 de ani, putem afirma, fără teama de a greși, că luptele din 1933 au constituit un moment hotărîtor pentru întreaga orientare și- activitate a partidului nostru. Ele au reprezentat un moment decisiv pentru creșterea și întărirea forței politico-organizatorice, a influenței partidului în rîndul clasei muncitoare, al maselor populare, al întregului popor — ceea ce a făcut posibil ca, în momentele hotărî- toare ale istoriei poporului nostru, partidul să-și îndeplinească misiunea sa de mare răspundere, orga- nizînd și confiucînd lupta de salvare națională, de afirmare independentă, de construcție socialistă, de ridicare pe noi culmi de progres și civilizație a națiunii noastre, a României. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,La Conferința Națională a partidului din decembrie 1982 am analizat pe larg stadiul actual al edificării socialismului în România și, pe această bază, s-au tras concluziile corespunzătoare privind activitatea partidului în vederea înfăptuirii neabătute a hotă- rîrilor Congresului al XII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.In același timp, Conferința Națională a adoptat o serie de programe și măsuri cu privire la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, de trecere a României la un nou stadiu de dezvoltare, de realizare a unei noi calități a vieții și muncii în toate sectoarele de activitate.Pe primul plan Conferința Națională a pus realizarea programelor privind dezvoltarea cu putere a bazei energetice, de materii prime, a agriculturii, ca factori hotărîtori pentru dezvoltarea în 

continuare economico-socială a patriei, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Am trecut la adoptarea de măsuri organizatorice practice pentru realizarea acestor obiective, începînd cu sectorul minier. Vom lua, în scurt timp, măsuri necesare în domeniul petrolului pentru înfăptuirea programului energetic, precum și în alte sectoare de activitate. Au fost, de asemenea, adoptate măsuri corespunzătoare în domeniul agriculturii, în vederea înfăptuirii noii revoluții agrare, a creșterii mai puternice a producției agricole, în concordanță cu hotărîrile Congresului al XII-lea, cu programul de autoconducere și autoaprovizionare.Se desfășoară o acțiune susținută în direcția reducerii mai ferme a consumurilor materiale și energetice, pentru recuperarea și refo- losirea materialelor.Sînt necesare măsuri hotărîte în direcția creșterii mai puternice a productivității muncii, a ridicării nivelului tehnic, a calității produselor, a valorificării. superioare a materiilor prime. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în direcția creșterii eficienței și rentabilității tuturor sectoarelor de activitate, să aplicăm ferm principiile noului mecanism economic. Trebuie să fim conștienți că trecerea la un nou stadiu de dezvoltare nu se poate realiza fără o înaltă productivitate a muncii, fără un nivel tehnic și o calitate superioară, fără valorificarea superioară și a materiilor prime și creșterea puternică a eficienței și rentabilității în toate sectoarele.Evocînd luptele din 1933, cinstind pe toți luptătorii revoluționari și patrioți, trebuie să facem aceasta înfăptuind neabătut hotărîrile partidului, Programul partidului de dezvoltare a forțelor de producție, de ridicare a patriei' noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de creștere continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Nivelul de dezvoltare al societății noastre socialiste ne asigură toate condițiile pentru înfăptuirea neabătută a planului pe 1983, a planului cincinal de dezvoltare e- conomico-socială. Trebuie să facem totul pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, pentru depășirea unor contradicții și realizarea unei concordanțe cît mai depline în societatea socialistă românească.O atenție deosebită trebuie să acordăm învățămîntului, științei, culturii — factori fundamentali pentru întreaga dezvoltare economico-socială. Este necesar să ne preocupăm și să acordăm o a- tenție sporită formării cadrelor, ridicării nivelului profesional tehnic al oamenilor muncii, al tuturor specialiștilor, din toate domeniile de activitate.Așa cum am menționat la Conferința Națională, desfășurăm activitatea de înfăptuire a actualului plan cincinal în condiții economice grele, ale amplificării crizei economice mondiale, care se resimte, într-o măsură sau alta, și în România. în aceste împrejurări — și interne, și internaționale — în primii doi ani ai cincinalului am înaintat într-un ritm mai încet, dar ceea ce merită subliniat este faptul că economia românească a continuat să se dezvolte, că am consolidat puternic realizările din trecut.Am acționat și acționăm ferm pentru crearea unei puternice baze energetice și de materii prime, în vederea înfăptuirii neabătute a Programului partidului.Pentru anul 1983, planul cincinal prevede un ritm mai intens de dezvoltare. în prima lună a acestui an am realizat o creștere de aproape 7 la sută în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Dar sîntem la început. Este necesar să facem totul pentru a asigura înfăptuirea prevederilor planului pe întregul an, punînd un accent deosebit pe dezvoltarea intensivă a economiei, pe perfecționarea planificării și conducerii tuturor sectoarelor de activitate.Una din marile cuceriri ale poporului nostru o constituie puternica dezvoltare a democrației muncitorești revoluționare, crearea unui cadru larg democratic care asigură participarea întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Este necesar să acționăm neabătut pentru perfecționarea și dezvoltarea cadrului democratic pornind de la faptul că socialismul este opera maselor populare, că socialismul se înfăptuiește cu poporul și pentru popor!în același timp, trebuie să perfecționăm și să întărim rolul statului, ca reprezentant al întregului popor, în organizarea și conducerea tuturor sectoarelor de activitate, să întărim conlucrarea dintre organele de stat și organismele democrației revoluționare muncitorești.Se impune să acționăm cu toată hotărîrea în direcția întăririi partidului, a forței sale politice și organizatorice, a unității și capa

cității sale de organizare și conducere politică a tuturor sectoarelor de activitate. Creșterea rolului partidului, îndeplinirea misiunii sale istorice presupun perfecționarea activității fiecărei organizații de partid, a fiecărui comitet de partid — comunal, orășenesc, județean — a tuturor organizațiilor și organelor sale, pornind de la faptul că partidul trebuie să-și desfășoare activitatea în strînsă legătură cu masele populare, că — așa cum am mari spus și în alte împrejurări — comuniștii nu au și' nu pot avea țel mai măreț decît acela de a servi totdeauna interesele poporului, cauza socialismului, bunăstării, independenței și suveranității țării ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu și poporul !“).
Stimați tovarăți,Situația internațională continuă să fie deosebit de gravă. Se intensifică cursa înarmărilor, se accentuează o serie de contradicții între diferite state și grupări de state. Criza economică afectează toate statele lumii și a dus la o înrăutățire deosebită a situației economice a țărilor în curs de dezvoltare.în același “timp, asistăm la intensificarea activității unor organizații reacționare, neofasciste, a politicii șoviniste, antisemite, revanșarde. în aceste împrejurări este necesar, mai mult ca oricînd, să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, de amestec în treburile altor state. Trebuie acționat cu toată fermitatea pentru așezarea relațiilor internaționale pe principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale respectării neabătute a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării economico- sociale, de a-și alege orînduirea pe care o dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).învățămintele trecutului, ale anilor premergători celui de-al doilea război mondial atestă cu putere că trebuie dusă o luptă ho- tărîtă împotriva pregătirilor de război, pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmarea nucleară ; că trebuie respinsă cu fermitate activitatea cercurilor reacționare, neofasciste, și dusă o luptă hotărîtă împotriva manifestărilor șovinismului, naționalismului, rasismului și antisemitismului, a oricăror forme de învrăjbire a popoarelor; că trebuie respinse cu hotărîre încercările de a pune, sub o formă sau alta, in discuție integritatea teritorială a unor state. Indiferent sub ce formă s-ar manifesta, toate aceste activități nu servesc decît reacțiunii, fascismului, constituie o politică de război. (Aplauze puternice, îndelungate).învățămintele anilor dintre cele două războaie mondiale demonstrează, cu puterea faptelor, că anticomunismul a constituit întotdeauna o diversiune a reacțiunii și fascismului și a dus la lichidarea libertăților democratice, la asuprirea și învrăjbirea maselor populare, la ocuparea și asuprirea altor națiuni și popoare.în mod deosebit este necesar să facem totul pentru unirea efortu

rilor tuturor statelor europene în vederea opririi amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și retragerea și distrugerea celor existente. Noi, popoarele europene, vom fi primele victime ale acestor rachete, care pun în pericol însăși existența civilizației, a vieții popoarelor noastre. De aceea, pînă nu este prea tîrziu, trebuie să acționăm, într-o unitate deplină, pentru a împiedica amplasarea noilor rachete și a determina retragerea celor existente, pentru o Europă fără nici un fel de rachete nucleare, nici cu rază medie, nici cu rază mai mică sau mai mare de acțiune.Considerăm că trebuie să intensificăm eforturile pentru încheierea în cel mai scurt timp, cu succes, a reuniunii de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare în Europa. Să dăm noi dimensiuni activității pentru securitate, colaborare și pace pe continentul nostru ! (Aplauze puternice, îndelungate. Se scandează : „Ceaușescu — pace !“).Sprijinim și salutăm toate propunerile privind formarea de zone denuclearizate în Europa și, în același timp, acționăm cu toate forțele noastre pentru dezvoltarea colaborării și încrederii multilaterale între toate statele balcanice, pentru realizarea în regiunea noastră a unei zone fără arme nucleare, fără baze militare străine.Salutăm propunerea cu privire la o zonă fără arme nucleare între statele Tratatului de la Varșovia și statele din N.A.T.O., în Europa, ca un prim pas spre eliminarea deplină a armamentelor nucleare.Trebuie să facem totul pentru întărirea și dezvoltarea colaborării și prieteniei între țările europene, pentru o Europă unită, bazată pe respectul orînduirilor sociale și al independenței fiecărei națiuni. Avem multe probleme comune, și în trecut, și în prezent, dar mai cu seamă sîntem deopotrivă interesați să asigurăm viitorul pașnic al popoarelor noastre, al întregii Europe. în numele vieții, al dreptului oamenilor, al popoarelor la existență, la pace, în numele generațiilor viitoare, să facem totul pentru a asigura pacea, independența popoarelor noastre, a popoarelor întregii lumi ! (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează: „Ceaușescu — pace !“).Acordăm o mare însemnătate problemelor subdezvoltării, realizării noii ordini economice și politice mondiale. România a formulat, în acest sens, o serie de propuneri. Considerăm că este necesar ca țările în curs de dezvoltare să se întîlnească și să-și stabilească strategia comună, atît în ce privește colaborarea între ele în vederea dezvoltării economico- sociale, cît și desfășurarea tratativelor cu țările dezvoltate în scopul realizării unor înțelegeri corespunzătoare, care să asigure măsuri efective în direcția lichidării subdezvoltării, a realizării noii ordini economice internaționale. Aceste cerințe constituie o necesitate obiectivă pentru toate statele lumii — atît pentru cele în curs de dezvoltare, cît și pentru cele dezvoltate. Nici un popor nu se poate dezvolta în dauna altor popoare! Reluarea activității economice, depășirea crizei economice mondiale nu se pot realiza fără a se ajunge la o conlucrare între toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, fără o nouă 

ordine economică mondială, bazată pe egalitate, pe echitate, pe relații economice reciproc avantajoase.Este bine cunoscut că războaiele locale — sau așa-zise locale — din preajma celui de-al doilea război mondial, acțiunile agresive ale Italiei fasciste, Germaniei hitleriste, ale Japoniei, manifestările revanșarde ale altor state au dus pînă Ia urmă la cel de-al doilea război mondial. De aceea, este mai necesar ca oricînd să acționăm cu toate forțele pentru încetarea războaielor și conflictelor militare existente, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor pașnice. Oricît de lungi și grele ar fi tratativele, ele sînt incomparabil mai bune și reprezintă singura alternativă la politica de război, singura alternativă care a- sigură pacea și colaborarea internațională.în acest cadru, doresc să reafirm încă o dată poziția României față de ,situația din Orientul Mijlociu. Considerăm că este necesar să se ajungă la retragerea cît mai rapidă 
a trupelor Israelului din Liban, să se respecte integritatea și suveranitatea Libanului. în același timp, este necesar să se treacă la tratative în cadrul unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în vederea unei soluții globale, bazate pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967 și recunoașterea dreptului la autodeterminare a poporului palestinian, inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent. Este necesar să se a- jungă la recunoașterea reciprocă a statului palestinian independent și a statului israelian! Există loc în Orientul Mijlociu — și trebuie să existe și un stat și altul, să se a- sigure relații de bună vecinătate, bazate pe respectul indenendenței, integrității și suveranității fiecărui stat din această zonă. Aceasta corespunde intereselor fiecărui popor din Orientul Mijlociu, cît și cauzei generale a păcii.Ținînd seama de problemele complexe ale vieții internaționale, se impune asigurarea condițiilor pentru participarea tuturor statelor, indiferent de mărime sau de orînduire socială, la soluționarea democratică a acestor probleme. Este necesar, de asemenea, să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, în interesul păcii, independenței și progresului economic și social.Un rol deosebit de important în viața internațională îl au masele populare, forțele progresiste, anti- imperialiste de pretutindeni, popoarele, care doresc să trăiască în pace, libertate și independență. Este necesar să întărim colaborarea și solidaritatea cu toate aceste forțe, cu mișcările de pace de pretutindeni. Să întărim colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu alte partide și forțe democratice, con- siderînd că această colaborare și unitate reprezintă un factor hotărîtor în lupta pentru pace, pentru noua ordine economică, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).

în acest spirit, Partidul Comunist Român, România socialistă este hotărîtă să acționeze cu toată fermitatea și să-și aducă întreaga contribuție la realizarea acestor obiective vitale pentru viața și existența fiecărui popor.Vom întări continuu relațiile de colaborare și solidaritate cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Avem deplina convingere că stă în puterea forțelor progresiste, an- tiimperialiste, realiste, în puterea popoarelor^ de a opri drumul spre catastrofă, * de a determina trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară, de a asigura dreptul suprem al popoarelor la existență, la viață, la pace, realizarea unei lumi mai drepte, fără războaie, a colaborării pașnice, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, să-și făurească bunăstarea și fericirea. (Aplauze puternice, urale ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Stimați tovarăși,Cinstind eroicele lupte revoluționare din 1933, jertfele clasei muncitoare, ale forțelor antifasciste și democratice, pe toți luptătorii care s-au jertfit pentru bunăstarea poporului, pentru dezvoltarea liberă și independentă a țării, să ne luăm angajamentul solemn de a acționa cu întreaga răspundere pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotări- rilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale. Să asigurăm dezvoltarea continuă a forțelor de producție, creșterea bogăției naționale, crearea condițiilor pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze puternice, prelungite).Să ne luăm angajamentul solemn de a acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre culmile înalte, luminoase ale comunismului ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).Să servim, în orice împrejurări, cauza bunăstării și fericirii poporului nostru, cauza socialismului și comunismului, libertatea și independența României socialiste ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Să întărim colaborarea și solidaritatea cu toate forțele antiim- perialiste și progresiste, cu toate popoarele, în lupta pentru pace, pentru independență, pentru o lume a colaborării egale între toate națiunile, pentru o lume mai dreaptă și mai bună ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu să trăiască — România să-nflorească !“. într-o atmosferă de mare însuflețire și puternică unitate in jurul partidului, toți cei prezenți în sală se ridică în picioare și ovaționează minute in șir pentru Partidul Comunist Român— forța politică conducătoare a națiunii noastre — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România— tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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PATRIEI-MAI MULT CĂRBUNE, 

MAI MULTE MINEREURI !
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Rezultatele noului program de lucru se măsoară cifric, concret Exploatarea minieră Rodna I

ZILNIC, DE LA 6000 TONE LA PESTE 10000 TONE LIGNITbsIhltlV,Din planul anual de 8 920 000 tone cărbune al întreprinderii miniere Rovinari, 3,5 milioane tone trebuie să realizeze colectivul carierei Girla. Adică, 10 la sută din întreaga producție de lignit pe 1983 a bazinului minier al Gorjului. Și încă o cifră: din același perimetru carbonifer trebuie excavați peste 4,6 milioane metri cubi steril. Iată sarcinile importante ce revin acestui colectiv de mineri în cel de-al treilea an din actualul cincinal. Cum se înfăptuiesc ele? Consemnăm, pentru început, opinia unuia dintre veteranii mineritului rovinărean, brigadierul excavatorist Grigore Ionașcu :— De la primul an de funcționare pînă în prezent, adică in aproape 13 ani, cariera Girla a asigurat economiei naționale peste 30 milioane tone cărbune. Nu ne-am îndeplinit însă întotdeauna sarcinile de producție. Sîntem hotărîți să înlăturăm toate neajunsurile. Secretarul general al partidului s-a aflat de trei ori In mijlocul colectivului nostru și ne-a indicat cum să acționăm pentru învingerea greutăților. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu puternica dotare tehnică a minelor gorjene, datorăm cinstea de a ne afla în primele rinduri ale bătăliei pentru asigurarea independenței energetice a țării. Noul program de lucru, măsurile ce le întreprindem, in spiritul sarcinilor stabilite la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central, au generat o mobilizare generală a colectivului pentru sporirea extracției de cărbune.Să urmărim „radiografia" unei zile de lucru în această mare carieră a Gorjului. Sîntem prezenți la momentul predării schimbului de noapte. Din raportul de producție al maistrului Ion Mocircioiu reținem : „Linia excavatorului 470-02 se predă în stare de funcționare. în acest schimb, utilajul a funcționat 4 ore și 45 de minute la steril, excavînd circa 1 500 metri cubi. Pe cărbune nu a funcționat, magistrala 7 C fiind in operație de agrafare. Nu am irosit însă timpul. Am lucrat din plin la steril șl am executat unele lucrări de întreținere, astfel că predăm toate utilajele In bune condiții de funcționare".In aceeași zi, ora 11. Ne aflăm la dispeceratul carierei. Din raportul dispecerului de serviciu desprindem că se lucrează din plin : toate cele cinci excavatoare cu rotor se

cu muncitori din formațiile de depanare) ; nici un absent nemotivat— Este intr-adevăr o zi de muncă intensă și în acest spirit dorim să acționăm pe parcursul întregului an — ne explică inginerul Ion Lambru, șeful sectorului cărbune. Noul program de lucru ne creează condiții să valorificăm mai eficient potențialul productiv al dotării de care dispunem. Activitatea in trei schimburi a 8 ore, in regim de „foc continuu", ne asigură timpul necesar pentru

dar consider că acum avem condiții ca fiecare formație să iși realizeze exemplar sarcinile, tn primul rind, pe fiecare utilaj s-a trecut la lucrul în acord global. In al doilea rind, practic, întregul personal este antrenat la activitatea de extracție pentru că, în condițiile noului program, membrii formațiilor de depanare suplinesc, pe bâză de grafic, minerii de pe utilaje în zilele de repaus. Noi lucrăm cu doi oameni mai puțini decît efectivul prevăzut,
LA CARIERA GÎRLA-GORJ

află in funcțiune, trei dintre ele acest'cavind in stratul de cărbune. Mai Vasile Vlădoia

Întreținerea și efectuarea reviziilor zilnice, cit și pentru încadrarea in indicii optimi de funcționare extensivă a utilajelor. In acest context acordăm o importanță deosebită executării unor îmbunătățiri tehnologice care să garanteze mai buna funcționare a utilajelor, să prevină și să elimine în cît mai mare măsură întreruperile accidentale, datorită cărora am avut mari neajunsuri in anul trecut. începutul anului și prima decadă din februarie au fost dedicate cu precădere punerii la punct a circuitelor de benzi.Citeva din aceste acțiuni ni s-au părut relevante prin eficiența lor și le consemnăm ca atare :O Transferul punții de haldare directă, de pe treapta de lucru a excavatorului 1316, pe circuitul tehnologic al excavatorului 1400 ; avind o capacitate mai mare, acesta asigură un randament de preluare și depunere de peste 1 000 mc/oră.• Introducerea celui de-al doilea capăt de acționare și secționarea benzii magistrale 6 C. Efectul acestei măsuri ? Dacă, de pildă, în luna noiembrie la această bandă s-au produs 19 ruperi de covor, care au totalizat o staționare de 300 de ore, de la 15 ianuarie, cînd s-a aplicat secționarea, și pînă in prezent nu a avut loc nici o avarie.• întocmirea și respectarea cu strictețe a graficelor de revizii.Sint doar citeva măsuri din amplul program ce se concretizează în această unitate minieră, care au o influență directă asupra producției, asupra climatului de muncă, gene- rînd o atmosferă de încredere, de angajare responsabilă în vederea realizării și depășirii sarcinilor de ____ t sens, excavatoristul Vasile Vlădoianu, șeful brigăzii de ->e excavatorul 1400, ne-a spus : „Și ... __ 1. r____ ". ;i brigada mea aobținut rezultate bune in producție,

dar ne descurcăm foarte bine, cei mai mulți au învățat două-trei meserii : lăcătuș, electrician, excava- torlst. Participăm și la întreținerea liniei de front. Dacă ne depășim ritmic planul Ia producție și îndeplinim condițiile de calitate, putem obține lunar, in noile condiții, o retribuție și jumătate. în ce ne privește, avind in vedere că lucrăm in flux cu punte de haldare, ne-am angajat să excavăm suplimentar in acest an cel puțin 250 000 metri cubi masă minieră".Ora 14 și 20 de minute. în sala de apel a carierei domnește forfota obișnuită dinaintea intrării în schimb. Maiștrii fac prezența, transmit unele sarcini, dau lămuririle de rigoare asupra problemelor de soluționat. Apoi, cu 30 de minute înainte de program, minerii din schimbul de după-amiază se îndreaptă în grupuri compacte spre punctele de lucru ale carierei.în răstimpul cînd ștafeta muncii se prelua „din mers" pe utilaje, șe-

ful carierei Girla, inginerul Dumitru Albulescu, ne-a precizat :— Deși am pornit in ianuarie cu unele nerealizări, acțiunile tehnice ce le-am întreprins, pe fondul aplicării noului program de lucru, ne-au permis să obținem rezultate superioare chiar din prima parte a lunii februarie. Am realizat un salt de la o producție de 6 000 tone pe zi la o producție medie 10 000 tone lignit, o permanentizăm, cheiem trimestrul plinite integral. Așa cum ați constatat, va trebui să realizăm o mai bună conlucrare cu depozitul centra! și concasarea. pentru a reduce strangulările în fluxul de cărbune. Vom continua să aducem îmbunătățiri circuitelor de benzi, activitate în care primim un sprijin substanțial din partea întreprinderii de utilaj minier Rogoielu și a Uzinei de reparații din Tîrgu Jiu. Constructorii ne promit, de asemenea, predarea cu un devans de aproabe 50 de zile a celui de-al doilea excavator tip 1400. Progresele pe linia întăririi ordinii și disciplinei își spun deja cu- vîntul în randamentul sporit al utilajelor. înregistrăm un indice intensiv de funcționare cu 28 la sută superior mediei anului trecut. Perse- verind în aceste direcții, considerăm că vom încheia anul 1983 cu sarcinile de plan îndeplinite exemplar, asigurînd și o anumită cantitate suplimentară de lignit.Rezultatele din primele două zile de lucru ale acestei săptămîni constituie un argument convingător în acest sens : 26 500 tone cărbune, din care 10 000 tone extrase peste plan.

zilnică de peste pe care dorim să astfel incit să în- cu sarcinile inde-

Dumitru PRUNĂcorespondentul „Scinteii"

DE LA RESTANTE - LA DEPĂȘIRE DE PLANDacă in luna ianuarie oamenii muncii de la cele două mine, Valea Vinului și Valea Blasnei, din cadrul Exploatării miniere Rodna. județul Bistrița-Năsăud, nu și-au îndeplinit sarcinile zilnice de plan la minereu complex extras, în februarie, odată cu trecerea la noul program continuu de muncă, situația producției s-a îmbunătățit radical, ritmul extracției a sporit de la o zi la alta. Astfel, realizările primelor 15 zile din această lună sint cu 1 800 tone minereu extras superioare celor din perioada similară a lunii ianuarie. Din discuția avută cu Vasile Terec, miner, șef de brigadă, care și în luna precedentă și-a depășit planul cu 3 la sută, am reținut că cei 38 de ortaci ai săi.

ca dealtfel întregul colectiv de muncă al exploatării, sînt hotărîți să încheie luna februarie cu un spor de 6 la sută Ia producția- marfă, 4 la sută la plumb in concentrate si de 1 la sută la zinc, în condițiile reducerii substanțiale a consumurilor materiale. Angajamentul minerilor de la Rodna, asumat Ia recenta adunare generală a oamenilor muncii, prevede depășirea planului pe acest an la producția fizică cu 50 000 tone minereu, prin obținerea tn plus a 150 tone plumb, 100 tone zinc și a altor concentrate metalifere, cu 2 milioane Iei Ia producția-marfă și netă, reducerea cheltuielilor planificate de producție cu 2 milioane lei. (Gheorghe Crișan).
Exploatarea minieră Băișoara

PRIN NOI METODE DE EXPLOATARE, 
IMPORTANTE SPORURI DE PRODUCȚIEDin prima zi a lunii la exploatarea minieră județul Cluj, s-a trecut la aplicarea măsurilor stabilite de recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. In acest sens, ne-a informat inginerul Partenie Hărănguș, directorul unității, brigăzile și formațiile de lucru din abataje au fost completate cu muncitori specializați in repararea și întreținerea utilajelor. Paralel cu recrutarea forței de muncă din alte unități, în urma analizelor făcute. 50 de persoane din sectoarele neproductive au fost trecute la locuri de

februarie Băișoara,
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notăm din „radiografia" zilei efec- pe excavatorul 140 tiv scriptic : 240 ; prezenți — 205 ; in anii precedenți repaus — 30 (înlocuiți în totalitate

i-

La cariera Girla, activitate intensă pentru sporirea producției de cărbune

muncă direct productive, ceea ce va duce la sporirea producției. Totodată, s-a extins sistemul de lucru în acord global la toate sectoarele din subteran, la atelierele mecano-energetie. la cariera Făgetul Ierii și la Uzina de preparare. Concomitent cu acțiunile pentru perfecționarea metodelor de exploatare, s-au introdus în abataje utilaje de înalt randament.La orizonțul 240 din puțul II, minerul-șef de brigadă Mihai Co- toc ne-a spus : „De la începutul acestei luni noi am trecut Ia noul program de 8 ore și In a- ceste zile ne-am depășit planul zilnic cu 10—15 la sută. Măsurile indicate de secretarul general al partidului se dovedesc a avea o eficientă maximă în sporirea producției fizice, fapt ce ne îndeamnă să muncim cu mai multă hotă- rîre. Primele zeci de tone peste plan le-am și realizat. împreună cu ortacii din brigada mea vom da în plus, in fiecare lună, 300 tone minereu de fier". Dealtfel, pe ansamblul exploatării producția medie zilnică a fost a trecut din luna tone de minereu în luna ianuarie.Angajamentul minerilor de aici este de a da patriei in acest an mi" nimum 50 000—60 000 de tone minereu de fier peste plan". (Castel Ștef&nescu),

în perioada care februarie cu 10i) mal mare decit
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Toate investițiile - in funcțiune la termenul planificat! . Pentru realizarea producțiilor mari de porumb in cultură intensivă

FAPTUL
I

DIVERS
Omenie

Cititorul nostru Neculai Ignat 
din comuna Vizantea-Livezi, ju
dețul Vrancea, a coborit in gară 
la Huși, tirziu din seară, îm
preună cu copilul său, grav bol
nav, care trebuia internat de 
urgență in spital. „întrucit nu 
mai fusesem niciodată la Huși 
și nu cunoșteam orașul, m-am 
urcat in primul autobuz și i-am 
spus omului de la volan neca
zul meu. Cind am ajuns la ca
pătul de linie. șoferul C. Dobri- 
că a încercat să-mi explice cum 
să merg mai departe. Nici n-am 
apucat bine să cobor cu copilul 
in intunericul nopții, că șoferul 
m-a ajuns din urmă șt mi-a 
spus : «In minutele prevăzute 
pentru staționare aici, am să vă 
conduc pină acolo-.

Ceea ce vă scriu pare un fapt 
mărunt, dar pentru mine a în
semnat enorm de mult, pentru 
care ii mulțumesc din inima".

Arheologica
Coincidența a făcut ca munci

torul Ovldiu Croitoru, de la 
Combinatul siderurgic din Călă
rași, și elevul Mihai Ionescu să 
se afle in momentul acela pe 
malul lacului Mostiștea de pe 
raza comunei Ulmu, in punctul 
numit „La Caraman". Si amin- 
doi au zărit in același timp ci
teva monede de argint aruncate 
de apă pe mal. Le-au luat și 
le-au dus de indată la muzeul 
județean. Specialiștii ae aici au 
ajuns la concluzia că respecti
vele monede, alături de nume
roasele fragmente de ceramică 
descoperite in același perimetru, 
confirmă existența unei puter
nice așezări getice pe malul la
cului Mostiștea, datind din se
colele IV-III înaintea erei noas
tre.

în loc

I de mulfumire 
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Pe marginea șoselei, un băr
bat și o femeie făceau semne 
disperate cu mina spre mașinile 
care treceau pe lingă ei. Un om 
de inimă, de la volanul mașinii 
3-TM-4O26, a oprit. Bărbatul l-a 
rugat, l-a implorat, să-i ducă 
pină acasă. Omul i-a luat și 
i-a dus pină in apropiere de 
casă. Dar nici n-a apucat bine 
să oprească mașina, că soția 
„bolnavă", care se afla pe ban
cheta din față, l-a și prins de 
miini, iar soțul, din spate, a 
început să-l lovească și să-l so
meze. „Scoate toți banii pe 
care-i ai !" Cel de la volan a scos 
toți banii pe care-i avea — 80 
de lei — plus ceasul de la mină, 
după care i s-a dat,., liber să 
plece.. Alertind militia, făptașii 
au fost repede depistați : soții 
Rodosana și tosif Bosoi, care 
urmează si dea seamă in fața 
legii.

„Hai la nașu!"
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RITM MAI INTENS, STRICTĂ CORELARE 
A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII Șl MONTAJîncheiam precedentul articol („Scinteia" din 26 noiembrie 1982) despre stadiul lucrărilor pe un important șantier din industria valorificării materialelor refolosibile — întreprinderea de textile nețesute din Rimnicu Vilcea — cu aprecierea Inginerului Dinu Boghez, directorul Grupului de șantiere Govora al Trustului de construcții industriale Pitești : „Investiția a intrat intr-un punct critic. Se află, așa cum se spune, «pe muchie de cuțit». Orice în- tirziere, orice nerealizare a programului, orice «clacare» a unuia din cei care colaborează la finalizarea lucrărilor poate compromite respectarea termenelor de intrare în funcțiune. 30 decembrie a.c. (1982 — n.n.) este data la care totul va fi hotărît : așa sau altfel!".Așa cum făgăduiam, am fost pe șantier în preajma acestei date. Am revenit și în zilele următoare pentru a participa din nou, cu sprijinul Comitetului municipal Rimnicu Vilcea al P.C.R., la o analiză la fața locului împreună cu factorii de resort. Deci, judecind stadiul lucrărilor prin prisma termenului de 30 decembrie 1982 propus de inginerul Dinu Boghez, ce clarificări au fost aduse în privința posibilității respectării termenelor stabilite pentru intrarea în funcțiune a acestui obiectiv ?Din păcate, perspectivele nu sînt nici in momentul de față prea îmbucurătoare. Chiar dacă lucrările au avansat substanțial față de stadiul existent cu două luni și jumătate in urmă, la diferite puncte de lucru mai sînt multe de făcut pentru a se putea începe montajul. Iar cei care au „clacat" au fost tocmai constructorii din grupul de șantiere condus de inginerul Boghez.Concret, la hala principală, chîar dacă lucrătorii Trustului de lucrări speciale București și-au făcut datoria, executînd cea mai mare parte din hidroizolațiile pe acoperiș în soluție definitivă sau provizorie, trebuie executate închiderile laterale, canalele tehnice, pardoselile. Doar in atelierul de prese și format amestec au putut intra montorii pentru a așeza utilajele pe poziție, dar nu se poate trece la executarea racordurilor și montarea aparaturii, deoarece constructorii mai au de lucru în această porțiune de hală.In pofida angajamentelor asumate în urmă cu mai bine de două luni, nici pină acum nu au fost terminate posturile de transformare și primele centrale de ventilație, care ar fi permis furnizarea energiei electrice și realizarea unei temperaturi minime necesare nen- tru efectuarea montaiului. Ceea ce ne snunea în luna noiembrie inginerul Ilie Juravle. șeful șantierului Govora al Trustului de instalații și automatizări București, iși oăs- trează. din păcate, actualitatea : „Constructorul nu ne-a asigurat front de lucru pentru montajul posturilor

de transformare și centralelor de ventilație !“La corpul de preparație chimică, cel mai presant obiectiv sub aspectul termenului de predare la montaj, dar și cel mai întirziat în privința lucrărilor de construcții, s-a acționat într-un ritm ceva mai intens, dar totuși insuficient pentru „a se prinde din urmă" restul obiectivelor de pe șantier.Sintetizînd, reiese clar că acum, deși ne-am fi așteptat să nu avem loc să trecem de montori aflați in plină activitate, asistăm pe șantier la o desfășurare pe largi fronturi a constructorilor. De ce această situație? Cum se intîmplă atunci cînd se efectuează o analiză și se discută cauzele unor nerealizări, apar și justificările. Uhele mai mult, altele mai
Din nou pe șantierul unui 
important obiectiv din in
dustria valorificării mate
rialelor refolosibile: în
treprinderea de textile 
nețesute din Rimnicu 

Vilcea

puțin credibile. Din categoria necazurilor intimpinate de constructor, de luat in seamă este neaprovizionarea corespunzătoare cu combustibil în ultimele două săptămîni ale anului trecut, fapt care a determinat nefo- losirea unor utilaje la întreaga capacitate. Nu e mai puțin adevărat că deși iarna s-a dovedit a fi blindă, deci au existat condiții satisfăcătoare de muncă, nu s-a asigurat o concentrare suficientă de forțe pe acest $ant>ier>Notabilă este însă șl precizarea pe care a făcut-o tovarășul Ion 
Udrescu, secretar cu probleme economice al Comitetului municipal Rimnicu Vîlcea al P.C.R. : „Forța de muncă, multă-puțină, de pe șantier nu a fost folosită corespunzător. Oamenii nu au sarcini precise, activitatea lor nu este suoravegheată, unii meseriași se plimbă de colo- colo fără rost. Or, acum nu ne mai putem permite să irosim nici un minut bun de lucru".Așadar, mai este posibil ca prima capacitate să intre In funcțiune în aprilie a.c. ? Inginerul Boghez este de părere că da, cu condiția ca, de acum încolo, constructorii și montorii să lucreze. în paralel, la aceleași obiective. Urmează și un angajament pe care nu-1 reproducem, întrucit cel precedent nu a fost respectat. Preferăm să vedem ce va urma, reținînd însă sarcina pe care tovarășul loan

Petre, ministrul construcțiilor industriale, le-a trasat-o în mod expres constructorilor de aici — și anume, de a finaliza complet lucrările și a ieși definitiv de pe această platformă pînă Ia 30 mai a.c. Inginerul Mircea 
Trânte, șeful șantierului, este mai reticent decît șeful său și susține că nu va putea face față dacă nu se vor aduce urgent 100 de constructori de diferite meserii : lăcătuși, dulgheri, zidari și fierar-betoniști, precum și muncitori necalificați, împreună cu o serie de utilaje grele.Beneficiarul, reprezentat la discuția noastră prin tovarășul Gheorghe Po
pescu, inginerul șef al întreprinderii, nu s-a dovedit a fi prea convins de argumentele și angajamentele constructorilor. Se știe că înainte de a intra in funcțiune, un obiectiv de investiții, mai ales cum este acesta care are o serie de utilaje executate ca unicate de industria noastră, sînt necesare două-trei luni pentru montaj, rodaj, probe tehnologice. Or, pînă la sfirșitul lui aprilie sint mai puțin de trei luni, iar pină acum nu s-au așezat pe poziție decît 15 la sută din utilajele care vor trebui să producă atunci. Dar, pe lingă stocul mare de utilaje pe care îl are și la care nu poate începe montajul, mai sînt citeva mașini-cheie pe fluxul tehnologic despre care nu este sigur că vor sosi în acest interval. Este vorba de 6 mașini de scuturat petice la care furnizorul, „Tehnometal" București, nu a precizat cînd le va trimite, precum și de 8 mașini de destrămat cu tamburi (din care 6 absolut necesare pentru prima etapă), pe care același producător s-a angajat că le livrează cîte două mașini pe lună, începînd cu sfirșitul lunii februarie. Esențială pentru inceperea rodajului utilajelor și instalațiilor este insă terminarea montării posturilor de transformare.Iată că s-a adunat din nou un „nod" de probleme care pun sub semnul incertitudinii respectarea termenelor stabilite pentru intrarea in funcțiune în două etape : aprilie și iunie a.c. Pentru că de acum încolo. s-a intrat în ultima fază a lucrărilor, în condițiile in care totul trebuie bine corelat, organizat pină la cel mai mic detaliu, ne ra- liem părerii exprimate de cei mai mulți interlocutori, potrivit căreia este absolut necesar ca, pină la punerea in funcțiune, acest șantier să fie dispeeerizat direct, la fața locului. de factori de răsoundere din ministerele de resort pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor și mai ales pentru coordonarea activității tuturor celor care concură Ia realizarea acestui obiectiv : constructori — montori — furnizori de utilaje și de materiale.

Coraeliu CĂRLAN 
Ion STANC1U

FERTILIZAREA TERENURILOR
-PE TOATE SUPRAFEȚELE PLANIFICATE!Județul Brăila dispune de pă- mînturi fertile, bună parte din ele fiind amenajate pentru irigații. Ți- nindu-se seama de această situație avantajoasă, s-a prevăzut ca în acest an să se repartizeze 43 000 hectare teren pentru porumbul în cultură intensivă, suprafață de pe care să se obțină, in medie, 20 000 kg știuleți la hectar.Tehnologia elaborată de Academia de științe agricole și silvice pentru acest program cuprinde zece lucrări de bază, din care primele patru Urmau să fie efectuate pînă în prezent. Ing. Grigore Mocanu, director cu producția vegetală la Direcția agricolă a județului Brăila, ne-a spus că in ce privește amplasarea au fost alese suprafețe cu cel mai ridicat potențial. Cu excepția a 3 280 de hectare cu aport freatic, întreaga suprafață va fi irigată prin aspersiune. „Fertilizarea de bază — cea de-a treia lucrare din tehnologie — ne-a creat unele greutăți, spunea directorul direcției agricole. La alcătuirea programului a trebuit să ținem seama de cantitățile de îngrășăminte organice existente in fiecare unitate, urmărin- du-se ca acestea să fie administrate echilibrat, pentru toate culturile, în funcție de producțiile prevăzute. în- grășămintele chimice care se vor da in timpul semănatului vor fi aplicate cu mare strictețe, după rezultatele ultimei cartări a solului și numai pe rinduri pentru a se obține un randament maxim".In mod firesc, realizarea programului porumbului in cultură intensivă

trebuie să înceapă cu aplicarea lucrărilor prevăzute in tehnologie. Or, cu toate că tehnologia a fost elaborată tirziu — 9 noiembrie 1982 — ea ajunsese în unele unități care urmau s-o aplice abia după 20 ianuarie. Aceasta în timp ce fertilizarea de bază, lucrare esențială de care depinde nivelul producțiilor, trebuia executată în principal in toamnă, înainte de arături.— Ce efecte poate avea întîrzierea acestei lucrări î .— Dacă ne referim la mraniță, se poate administra oricînd cu aceleași rezultate — ne-a spus dr. ing. Ion Picu, cercetător la Institutul pentru cultura cerealelor de la Fundulea. Dacă însă fertilizarea minerală nu se face înaintea arăturii, efectul e, ca-
Insemnări 

din județul Brăila
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Fertilizarea terenurilor — acțiune de mare importanță, la care trebuie mobilizate acum toate forțeleFoto : E. Dichiseanu

tegoric, mai mic. Este știut că cu cît ștacheta producțiilor e mai ridicată, cu atît exigențele în ce privește momentul execuției unor lucrări sînt mai mari.Sigur că, dacă dispune de ce îi este necesar, un bun specialist poate adapta „din mers" o tehnologie nouă. Mai ales că pentru situațiile în care unele lucrări nu s-au putut executa la timp, cum este cazul fertilizării, tehnologia prevede ca pe terenurile arate îngrășămintele să se administreze la suprafața solului și să fie încorporate cu discul. Aici se ridică însă o problemă. Față de nivelul de plan al anului trecut județul Brăila urmează să primească în plus în acest an 10 000 tone de îngrășăminte chimice, tocmai ținîndu-se seama de programul de cultură intensivă a porumbului. Dar îngrășămintele trebuie livrate ritmic, astfel incit să ajungă în unități atunci cind va fi nevoie de ele. Or, pînă în prezent, județului Brăila i s-a livrat doar o miță parte din cantitățile de îngrășăminte cu azot și fosfor planificate pentru trimestrul I. Ca urmare, au fost fertilizate cu fosfor suprafețe nesemnificative din cele ce vor ti însă- mințate cu porumb în cultură intensivă. Intirzierea declanșării programului de cultură intensivă a porumbului. ca și insuficiența îngrășămintelor naturale au creat greutăți 1 în definitivarea repartizării acestora pe diferite culturi, ceea ce se poate vedea din stadiul actual al lucrărilor, care sînt mult rămase in urmă.Am urmărit la fața locului. în citeva unități agricole, cum se desfă

șoară lucrările de fertilizare. Cooperativele agricole din consiliul agroindustrial „1 Mai" vor însămința 2150 hectare cu porumb in cultură intensivă, 1 100 hectare loturi de hibridare, iar 1 840 hectare in cultură normală. „Cînd a trebuit să stabilim prioritățile în ce privește aplicarea îngrășămintelor ne-am lovit de unele greutăți — ne-a spus tovarășul Ion Cioroianu, inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Noi am repartizat 10 000 tone de îngrășăminte naturale pentru producerea răsadurilor și pentru fertilizarea unor suprafețe din cele 3 000 de hectare prevăzute a se cultiva cu legume. De asemenea, alte 650 de hectare cu porumb în cultură intensivă, unde solul e mai puțin fertil, vor primi cite 30 de tone mraniță la hectar. Această repartizare periclitează producția de sfeclă de zahăr de pe o suprafață de circa 200 de hectare, care va rămine nefertilizată în acest an, din cele 850 hectare. In ce privește îngrășămintele chimice, situația e bună. In momentul de față unitățile dispun de jumătate din cantitățile necesare". Prin urmare, îngrășămintele naturale vor fi administrate cu prioritate pe terenurile destinate legumelor și porumbului in cultură intensivă. Trebuie găsite insă noi surse de îngrășăminte naturale și pentru sfecla de zahăr. Problema poate fi rezolvată numai cu sprijinul direcției agricole. Spunem aceasta deoarece și alte unități se confruntă cu asemenea neajunsuri. I.A.S. Rîm- nicelu, unitate unde există precedente in realizarea unor producții record — în ultimii 4—5 ani, pe sole însu- mind 300—400 hectare s-au obținut cu regularitate 16—17 tone de porumb știuleți la hectar — i-au fost repartizate 1 000 hectare cu porumb în cultură intensivă. Inginerul Mircea Tomcescu, directorul întreprinderii, ne-a spus că aplicind în doză minimă cele 20 000 tone de mraniță, ar putea fi fertilizate 500 de hectare. Deci, pentru alte 500 hectare nu se asigură cantitățile de îngrășăminte prevăzute in tehnologie, fără să mai intre în discuție alte culturi. Care va fi soluția ? NI s-a spus că, folosind Îngrășămintele de care dispune unitatea in raport de gradul de fertilitate a solului, vor fi create condiții pentru realizarea de producții sporite pe suprafețe cît mai mari.în județul Brăila se depun eforturi susținute în vederea unei cit mai bune pregătiri a celorlalte condiții privind realizarea programului de porumb in cultură intensivă. Este necesar ca, încă de pe acum, cu sprijinul direcției agricole, să fie identificate toate sursele de îngrășăminte naturale pentru a putea fi folosite cu prioritate la fertilizarea terenurilor destinate porumbului în cultură intensivă.
Lucian CIUBOTARU
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s
Vasile Didiță, Constantin Stin

gă și Veronel Bogatu, toți trei 
din Valea Mare, județul Olt, au 
venit pe la Slatina. Nu atît cu 
treabă, cit cu poftă de un chef 
de pomină la restaurantul „Sîm- 
burești". Si nu s-au mai dezlipit 
de pe scaun și din fața pahare
lor, pină la ora închiderii loca
lului. Ieșind in stradă, unul 
dintre ei, Vasile Didiță, și-a 
amintit că in oraș are un... naș.

— Hai la nașu ! — le-a zis el 
celorlalți cheflii.

Numai că nașul, om serios, 
văzindu-i in ce stare sint, a re
fuzat să-i lase să treacă pragul 
casei. Motiv pentru care cei trei 
au cășunat pe biata ușă. bătînd in ea cu pumnii, cu picioarele. 
Locatarii au anunțat miliția. 
Cind s-au pomenit întrebați de... 
sănătate, atit finul, cit și ceilalți 
doi s-au trezit de-a binelea. Nu 
mai înainte de a face cunoștin
ță cu legea.

Substituire
Prezentindu-se să-și ridice re

tribuția, V. Laviță de la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Sighetu Marmației a fost 
luat la rost de casieră :

— Cum îndrăznești ?
— Cum adică să nu-ndrăz- 

nesc ? Sint bani munciți și-am 
venit să-i iau.

— De cite ori vrei să ți-i dau?— O dată, că doară...
— Vezi să nu te dau pe mina 

miliției. Ce, ai orbul găinilor ? 
Nu vezi că ți i-ai luat și ai și 
semnat ?

Omul a făcut ochii mari, ne
dumerit. Lucrurile aveau să se 
lămurească tot de miliție. Un 
alt coleg al său de muncă, loan 
Moiș, a incasase, il semnase și 
plecase. Dar de cheltuit n-a 
mai apucat să-i cheltuiască.

Mireasa 
fără noroc

„De fapt, nunta a fost doar de 
ochii lumii — citim in gazeta «Utața Buzăului* — ca să nu 
spună careva cumva precum că 
suma rezultată după tradiționa
lul apel al1 lăutarului ar fi țost 
ilicită". Bilanțul „darurilor de 
nuntă" ; 44 000 lei, din care s-a 
scăzut contravaloarea gustărilor, 
sarmalelor etc. Au rămas, 
ciștig net, 22 000 lei bani gheață. 
De cum s-a văzut cu banii in 
buzunar, mirele. Alexandru Fi
lip din Pogoanele, i-a spus mi
resei că „spectacolul a luat sfir- 
șit" și sd facă bine să se întoar
că acasă, la părinții ei. Ceea ce 
s-a și intimplat. După care a 
început procesul de desfacere a 
unei căsătorii care, in fapt, nici 
măcar nu începuse. Judecătoria 
a stabilit ca suma rămasă de la 
nuntă (cei 22 000 lei) să fie im- 
părțiți in mod egal intre mire și 
mireasă. Și, in timp Ce 
O compătimesc pe biata 
fără noroc, tot ei se 
daci nu cumva gestul 
nu aduce a escrocherie, 
povestea este destul de

nuntașii 
mireasă 
întreabă 
mirelui 

Oricum, 
tristă !de
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Rubrică realizata
Petre POPA cu sprijinul corespondenților „Scînteii* |I
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Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii CipruCu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Cipru, doresc să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Republica Cipru se vor dezvolta în viitor și mai mult in spiritul înțelegerilor și acordurilor încheiate cu prilejul convorbirilor pe care le-am avut împreună la București, în interesul reciproc al celor două țări și popoare, al păcii, destinderii, securității și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

____________________________________________________!...

Succes deplin Conferinței 
pe țară a președinților 

consiliilor populare!Astăzi încep In Capitală lucrările Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare, important forum al democrației noastre socialiste. chemat să dezbată sarcinile ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat din hotăririle Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. in înfăptuirea sarcinilor actualei etape de dezvoltare econo- m;co-socială a patriei, a Programului partidului.Avind loc la scurt timp după marele eveniment din viața partidului și a țării — Conferința Națională a partidului — Conferința pe tară a președinților consiliilor populare se înscrie ca un moment important în procesul evidențiat cu pregnanță de secretarul general ai partidului, tovarășul Nicotae Ceaușescu. de creștere marcantă a rolului statului in actuala etapă, odată cu sporirea participării maselor la activitatea de conducere socială. Referindu-se la acest proces dialectic, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului : „Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru perfecționarea activității organelor de stat în toate sectoarele de activitate, pentru întărirea controlului maselor populare asupra tuturor organelor de stat, pentru întărirea ordinii și disciplinei in toate domeniile".In acest proces complex de Întărire a rolului statului, în strînsă interdependentă cu lărgirea participării maselor, un loc important revine consiliilor populare. Ele îmbină în mod armonios calitatea de organe ale puterii și administrației de stat cu atributele unor largi foruri democratice, fiind alese în mod direct de întreaga obște, aflindu-se nemijlocit sub controlul cetățenilor și funcționînd pe baza ' conlucrării permanente cu oamenii, j prin pîrghii și mecanisme special I constituite.Creșterea rolului consiliilor populare s-a realizat în ultima perioadă prin materializarea unui complex de măsuri inițiate de secretarul generat al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, in perioada celor «cinci ani care au trecut de la precedenta Conferință pe țară a președinților consiliilor populare au fost definite cu tot mai multă claritate, într-o concepție unitară, și s-au cristalizat în activitatea practică a organelor locale ale puterii șt administrației de stat principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești. S-a extins In toate județele țării organizarea activității consiliilor populare pe principiile autogosnodărlrii și autofinanțării, generalizîndu-se. totodată, aplicarea regulilor și principiilor autoaprovizionării teritoriale. Toate aceste noi concepte, transpunerea lor în viață imoun răspunderi sporite pentru consiliile populare, chemate să asigure coordonarea unitară a tuturor sectoarelor de activitate de pe raza lor teritorială.în aplicarea acestor principii, consiliile populare au beneficiat de o serie de reglementări noi. care le-au asigurat posibilități concrete ’ de acțiune in materializarea sarci
ȘTIRI SPORTIVEa• Echipa de fotbal F.C. Bihor, a- lată in turneu in Ungaria, a între- :ut cu scorul de 2—0 (1—01 formația Videoton din Szekeszfehervar. Golurile echipei române au fost marcate de Grosu.• tntr-un meci amical de fotbal, disputat la Guimaraes, selecționata Franței a Învins cu scorul de 3—0 (2—0) formația Portugaliei. Aii marcat Stopyra (2) și Ferreri.• în runda a 8-a a turneului masculin din cadrul Festivalului șa- hist „Hercules ’83", de la Băile Her- culane, maestrul român Parik Stefanov l-a învins pe iugoslavul

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 17 

februarie ora 20 — 20 februarie ora 20. 
In țară : Vremea va fi rece și geroasă 
noaptea și dimineața în centru) tării. 
Cerul va fi mal mult acoperit in Jumă
tatea de est a țăr'l și temporar noros 
In rest. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ninsoare in Moldova. Bără
gan și Dobrogea’ și pe alocuri în cele
lalte regiuni. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări temporare din sectorul 
nordic în regiunile estice și la munte 
viscolind zăpada. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 13 și 
minus 5 grade, izolat mai coborîte. iar 
cele maxime între minus 7 șl plus 3 
grade. Se va produce ceață cu depuneri 
de chiciură la munte șl izolat în cele
lalte regiuni. 

nilor ce le revin. Astfel, au fost adoptate Legea autoaprovizionării, Legea cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice, precum și alte reglementări care privesc activitatea consiliilor populare. A cunoscut ample completări și precizări, pe baza propunerilor formulate Ia cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, desfășurat in anul 1980, Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare, în sensul lărgirii atribuțiilor acestor organe in conducerea tuturor sectoarelor de activitate de pe raza lor teritorială.Făcînd bilanțul la ceea ce a fost bun și pozitiv 1n activitatea de pină acum a consiliilor populare, transformindu-se ea însăși intr-o adevărată tribună a experiențelor înaintate, actuala Conferință pe țară a președinților consiliilor populare urmează să pună în evidență noi căi și mijloace practice pentru mai deplina implicare a consiliilor populare în sarcinile prioritare ale economiei, pentru sporirea răspunderii lor față de îndeplinirea prevederilor de plan in industrie și agricultură, pentru perfecționarea activității In domenii de larg interes, precum sistematizarea și construcția de locuințe. prestările de servicii, valorificarea resurselor locale in cadrul micii industrii — componente inseparabile ale proceselor de înflorire și dezvoltare a fiecărei localități.Strinsa conlucrare cu cetățenii, atragerea maselor la conducere presupun ridicarea continuă a conștiinței civice a oamenilor. Tocmai de aceea. Conferința pe țară a președinților consiliilor populare este chemată să analizeze sarcinile sporite ale organelor locale ale puterii .și administrației de stat în organizarea și desfășurarea activităților cultural-educative, de ridicare a conștiinței cetățenilor. Latura economico-organizatorică și cea educativă a activității consiliilor populare sint practic de nedespărțit. ;de formarea omului nou. cu o inaltă conștiință civică, deoinzînd pină la urmă gradul de receptivitate. de participare a maselor la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a fiecărei localități.Desfășurindu-se sub auspiciile favorabile ale acestui început de an, caracterizat prin mobilizarea largă a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru îndeplinirea la un nivel superior a prevederilor de plan. Conferința pe tară a președinților consiliilor populare întrunește toate atributele pentru a marca o etapă calitativ nouă in activitatea tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat. Cu această convingere fermă, oamenii muncii din țara noastră, toți cetățenii urează succes deplin lucrărilor Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare 1
Jivanovici, Vaisman a pierdut lâ Ott, iar partidele Ungureanu — Forgacs și Bușu — Biriescu s-au încheiat remiză. în clasament conduce Constantin Ionescu — 5 puncte (1). urmat de P. Ștefanov și Em. Ungureanu cu cite 5 puncte, Bușu și Ott — 4,5 puncte fiecare.în concursul feminin se menține lideră Edit Stefanov cu 5 puncte (1), urmată de Gertrude Baumstark — 5 puncte. Slobodanka Milivojevici — 4,5 puncte (1) etc. în runda a 8-a- Chiș a cîștigat la Bădulescu. in timp ce partidele Ghindă — Baumstark, Dragasevici — Karakasz. Gogîlea — Kovacs și Gostovici — Milivojevici s-au terminat remiză.

Cenaclul FlacăraCenaclul Flacăra al Tineretului Revoluționar, organizat de C.C. al U.T.C. și revista Flacăra, condus de poetul Adrian Pău- nescu. se va intilni cu iubitorii poeziet si muzicii tinere din București sîmbătă 19 februarie, orele 18. la Palatul sporturilor și culturii.Biletele s-au pus tn vînzare la casa de bilete de la intrarea tn Parcul copiilor.Tinerii mai pot procura bilete și pe bază de adresă din partea organizațiilor de tineret din întreprinderi. școli sau facultăți.

Tovarășului GEORGES MARCH AIS
Secretar general al Partidului Comunist FrancezAm aflat cu adîncă tristețe despre încetarea din viață a tovarășului Waldeck Rochet, fost secretar general al Partidului Comunist Francez, personalitate de seamă a vieții politice franceze șl a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă rog să primiți dumneavoastră, comuniștii francezi și familia îndoliată expresia celor mai profunde condoleanțe pentru această grea pierdere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită 
de prietenie, Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal, 

regele Regatului Hașemit al Iordaniei(Urmare din pag. I)Poporul român și-a manifestat dintotdeauna solidaritatea cu lupta poporului iordanian, a tuturor popoarelor arabe pentru dezvoltarea liberă și independentă, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de progres social și viață prosperă. De asemenea, România susține cu consecvență efortul de consolidare a independentei și a suveranității naționale făcut de statele arabe, urmărește cu prietenie realizările acestor popoare, de care se bucură sincer.Profund atașate ideilor de pace, destindere și colaborare internațională, militînd cu consecvență pentru dezarmare și pentru slăbirea încordării internaționale. România și Iordania acționează cu hotărîre pentru soluționarea globală și trainică, oe cale politică, a conflictului din Orientul Mijlociu, care se poate realiza numai pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1957, recunoașterii drepturilor inalienabile ale ponorului palestinian, inclusiv drentul la autodeterminare și la întemeierea propriului
Cu prileiul îmnlin>rii a 50 de ani de la ero;cele lunte

revoluționare din 1933 ale muncitorimii române

DEPUNEREA UNORîn Capitală au avut loc, miercuri dimineața, solemnități in cadrul cărora, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii române, au fost deouse coroane de flori la plăcile comemorative de la „Grivița roșie" și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.Au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Comitetului municipal București al P.C.R.Au mai fost depuse coroane de flori din partea Uniunii sindicatelor din transporturi și telecomunicații și Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Comitetului municipal București al U.T.C.. întreprinderilor mecanică de material rulant și de utilaj chimic „Grivița roșie", regionalei de căi ferate București, Complexului de cale ferată Bucu- rești-Triaj, a centralelor de construe-
Plecarea delegației Partidului Radical din ChileMiercuri a părăsit Capitala delegația Partidului Radical din Chile (P.R.C.), alcătuită din Olaf Liendo, președintele P.R.C.. și Anselmo Sule, prim-secretar al P.R.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită in țara noastră.

CronicaMiercuri, tovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a avut o întrevedere cu Alfred Falzon. asistent al subsecretarului de stat pentru afacerile externe al Maltei, care efectuează o vizită oficială in țara noastră. A fost apreciată evoluția ascendentă a raporturilor pe diverse planuri dintre cele două țâri și s-au
tv

PROGRAMUL 1
tl.oo Telex
11,05 Școala satului, școală pentru sat. 

Cunoașteți profesiunile satului 7
11.30 Film serial : „Enola Gay" — epi

sodul 1
12,25 Reportaj de scriitor : „Soarele din 

adincui pămintului" ; Melodii 
populare Instrumentale
In jurul orei 12,45 — Transmisiune 
directă : Ceremonia sosirii Maies
tății Sale Hussein Ibn Talal, regele 
Regatului Hașemit al Iordaniei, 
care, la Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, va 
efectua o vizită de prietenie In 
tara noastră. 

stat independent, pentru ca astfel să se poată ajunge la garantarea dreptului la existență liberă, independentă. a tuturor statelor din zonă, în același timp, România și Iordania au reafirmat poziția fermă de condamnare a acțiunilor agresive ale Israelului îndreotate împotriva Libanului. a amestecului direct sau indirect in treburile interne ale poporului libanez. în acest context se înscrie activitatea politico-dinloma- tică întreprinsă de cele două state în direcția unor măsuri și acțiuni menite să asigure reglementarea pașnică a situației din această regiune a lumii.Poporul român Iși exprimă speranța că noul dialog la nivel înalt româno-iordanian va avea rezultate rodnice pentru ambele popoare. în interesul reciproc, pentru sporirea contribuției lor la consolidarea păcii, pentru intensificarea colaborării internaționale.Salutînd călduros sosirea înaltului oaspete iordanian, poporul nostru ii adresează tradiționala urare „Bine ați venit !“.

COROANE DE FLORIții căi ferate și de utilaj tehnologic pentru chimie.Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori. La solemnități au luat parte tovarășii Iosif Banc, Nicolae Constantin, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Petru Enache. Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Andrei Neagu, președintele Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului, activiști de partid și de stat, vechi mi- litanți ai mișcării muncitorești reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, lucrători fruntași din unitățile căilor ferate și din alte întreprinderi și instituții bucureștene, elevi și pionieri. 'Companii formate din militari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, aliniate pe platourile monumentelor, au prezentat onorul.A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.După depunerea coroanelor de flori, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.în încheierea solemnităților, a fost intonată „Internaționala".

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
zileidiscutat căi de lărgire In continuare a schimburilor și cooperării, îndeosebi pe plan economic. De asemenea, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la situația din Europa și din lume, inclusiv in ceea ce privește intensificarea eforturilor pentru încheierea cu succes, fără tergiversări, a reuniunii de la Madrid.

16,00 Telex
16,04 Profesiunile cincinalului. Profesia 

de bază — „metalurgist"
16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20,45 Cintec nou pe plai străbun — me

lodii populare
21,04 Socialismul — societate a echității 

sociale, muncii șl demnității uma
ne. Documentar

21,15 Teatru In seria! : „Cind trăiești 
mai adevărat" de Paul Everac. 
Regia : Ion Cojar. Ultima parte 

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil. In pauză ; Cro
nică muzicală

32,00 Telejurnal

ALGERPreședintele Republicii Algeriene l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.ALGER 16 (Agerpres). — Cu prilejul participării la cea de-a XVI-a sesiune a Consiliului Național Palestinian. care se desfășoară la Alger. tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost primit de președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, secretar general al Frontului de Eliberare Națională. Chadli Bendjedid.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste . România, au fost transmise președintelui Chadli Bendjedid un cordial salut și cele

Convorbiri economice între România 
și R. D. GermanăBERLIN 16 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Vasile Pungan, care a efectuat o vizită în R.D. Germană, a fost primit de Werner Krolikowski, membru al Biroului Politic ai C.C. al P.S.U.G., prim-vi- cepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, și a avut convorbiri cu Horst Soelle. ministrul comerțului exterior al R.D. Germane.tn spiritul înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general a! Partidului Comunist Român. președintele Renublicii Socialiste România, și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al

„înarmările și inegalitatea 
economică afectează 
dreoturile omului"

Declarația secretarului general 
al O.N.U.GENEVA 16 (Agerpres). — Vorbind in cadrul celei de-a 39-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, a arătat că drepturile omului nu pot fi asigurate in condițiile inexistenței dreptului la dezvoltare independentă. Comunitatea internațională — a subliniat el — trebuie să facă totul pentru a asigura oamenilor dreptul la autodeterminare, pentru a eradica inegalitatea și exploatarea, rasismul și discriminarea rasială, apartheidul.Trebuie să recunoaștem — a declarat Perez de Cuellar — că sîntem încă departe de o situație în care să fie respectate drepturile, demnitatea și libertatea omului. într-o serie de țări oamenii mai sint incă privați de dreptul la muncă, învățătură, ocrotire medicală.Printre principalele cauze ale apestpi situații, a apreciat secretarul general al O.Nzp., se numără cursa Înarmărilor si, menținerea inegalității economice in lume.

Conferința U.N.C.T.A.D. VII
- să se desfășoare 

la nivelul șefilor de guvern 
O propunere a președintelui 

Comisiei independente 
pentru problemele 

dezvoltării internaționaleGENEVA (Agerpres). — Președintele Comisiei independente pentru dezvoltării internațio- Brandt, a propusla nivelul șefilora viitoarei conferințe VII, care va avea loc
problemele nale, Willy desfășurarea de guvern U.N.C.T.A.D. la Belgrad, pentru a se discuta problemele stringente ale economiei mondiale. Vorbind la o conferință de presă organizată la Geneva, unde s-a întîlnit cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și cu secretarul general al U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, Willy Brandt a precizat că nu propune „un nou Can- cun", ci un prilej de intilnire a factorilor responsabili din diferite țări pentru a discuta, intr-un cadru mai puțin oficial, acțiunile urgente pe care Comisia Nord-Sud le consideră necesare în vederea ameliorării situației economice internaționale.
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 16 (Agerpres). — Armau libaneză și-a incneiat marți operațiunea de desfășurare, in Beirut și la periferia acestuia, se arată intr-un comunicat publicat de comandamentul armatei libaneze. „Unități ale armatei au ocupat poziții in punctele stabilite, conform ordinelor comandamentului, in cadrul planului «Marelui Beirut», care a fost indeplinit fără incidente importante", precizează comunicatul, reluat de agenția France Presse.WASHINGTON 16 (Agerpres). — Departamentul de Stat ăl S.U.A. a dat publicității o declarație in care precizează că Statele Unite se opun consolidării pozițiilor ocupate de milițiile maiorului disident Saad Haddad In sudul Libanului și consideră Israelul răspunzător pentru securitatea palestinienilor și a celorlalți locuitori din regiunea respectivă. informează agenția U.P.I. Poziția S.U.A. — se subliniază in declarație — constă in sprijinirea „restabilirii autorității guvernului libanez asupra întregului teritoriu al Libanului". 

mai bune urări de sănătate șl fericire, de progres și prosperitate poporului algerian prieten.Mulțumind călduros, președintele Chadli Bendjedid a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, bunul său prieten, un salut călduros și cele mai bune urări, precum și convingerea că relațiile statornicite între cele două țări și popoare, între cele două partide, se vor dezvolta in interesul reciproc, al păcii și cooperării internaționale.La întîlnire, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă prietenească, a participat Marin Rădoi, ambasadorul României la Alger.

Republicii Democrate Germane, au fost analizate stadiul actual al relațiilor economice dintre cele două țări și posibilitățile de dezvoltare în continuare a livrărilor reciproce de mărfuri.
★La 16 februarie a fost semnat, la Berlin, protocolul privind schimburile reciproce de mărfuri pe anul 1983 dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Protocolul comercial a fost semnat de Vasile Pungan și Horst Soelle.La semnare au particioat Gheorghe Tache, ambasadorul României în R.D.G.. și membri ai celor două delegații.

„Țările nealiniate trebuie să acționeze pentru a asigura 
independența tuturor popoarelor lumii" 

Un interviu al președintelui Kim Ir SenPHENIAN 16 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat agenției Ta- niug, Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, a subliniat că mișcarea de nealiniere are un caracter progresist și militează pentru respectarea independenței naționale și a specificului național. El a relevat influența mereu crescindă a acesteia asupra evoluției evenimentelor internaționale și a procesului schimbărilor revoluționare din lume. Evidențiind că cea de-a Vll-a conferință ia nivel Înalt a țărilor nealiniate are loc intr-un moment cind situația internațională este foarte complexă, președintele R.P.D. Coreene a spus că țările nealiniate trebuie să acționeze pentru a se asigura independența tuturor popoarelor lumii, pentru preintîmpinarea unui nou război mondial și salvgardarea păcii, pentru crearea condițiilor de progres tuturor națiunilor. Țările nealiniate, a relevat el, trebuie să
Reuniunea Biroului de coordonare 

al țărilor nealiniateNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — întrunit marți la sediul din New York al O.N.U., Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a hotărit in unanimitate să recomande admiterea statelor Columbia. Bahamas și Barbados ca membri eu drepturi depline in mișcarea de nealiniere. Pe de altă parte, biroul a aprobat stătut de observator pentru Antigua-Barbuda și de invitat pentru Republica
AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

ACȚIUNI tMPOTRIVA ORGANIZAȚIILOR CRIMINALE. După cum I 
informează agenția A.N.S.A., in mai multe mari orașe italiene — Roma, j 
Milano, Genova. Napoli și Palermo — are loc o importantă operațiune 
polițienească împotriva organizațiilor criminale ale Mafiei și Camorrei. ■ 
Operațiunea — precizează sursa — se inscrie in cadrul anchetei desfă- I 
șurate de peste un an de poliția italiană, care a dus la descoperirea unei • 
noi organizații specializate In traficul de stupefiante, dirijată de la Roma 
și dispunind de filiale in mari orașe italiene, precum și In Elveția și | 
Statele Unite, tn cadrul noii operațiuni au fost făcute zeci de arestări, | 
precum și numeroase percheziții ;i investigații privind conturile in bănci 
ale unor persoane suspecte. ■

Sesiunea Consiliului 
Național PalestinianALGER 16 (Agerpresj. — La Alger continuă lucrările celei de-a 16-a sesiuni a Consiliului Național Palestinian. în cadrul ședințelor au luat cuvintul șefii delegațiilor din statele arabe și prietene, exprimind sprijinul țărilor lor față de lupta poporului palestinian pentru dobin- direa drepturilor sale legitime la o patrie liberă și independentă, la crearea unui stat palestinian propriu.începînd de miercuri. Consiliul Național Palestinian dezbate raportul politic prezentat de Farouk Kad- doumi, șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Documentul conține un amplu bilanț al activității mișcării: de eliberare palestiniene și trasează liniile directoare ale acțiunii politice viitoare.Au fost analizate situația creată In urma invaziei lsraeliene de anul trecut in Liban și a retragerii combatanților palestinieni din Beirut, ex- primîndu-se. totodată, poziția miș-: cării de eliberare palestiniene față de planul de pace american, față de planul de la Fes, activitatea „Cornii tetului celor 7", declarația de la Veneția. Un loc aparte în cadrul analizei l-a constituit situația din teritoriile ocunate.într-o conferință de presă ținută în seara zilei de 15 februarie, liderul palestinian Abou Djihad a subliniat puternica unitate ce se manifestă in cadrul Consiliului Național Palestinian, la lucrările căruia participă toate organizațiile mișcării de eliberare palestiniene.

bareze și să denunțe manevrele de război ale imperialiștilor, să lupte pentru desființarea bazelor militare amplasate in țări străine, pentru crearea de zone lipsite de arme atomice, deoarece atunci cind se vor crea astfel de zone de pace și zone fără arme atomice și cind ele se vor extinde în toate regiunile lumii, ln- terzieîndu-se in acest fel experiențele, producția, depozitarea și folosirea armelor nucleare, „omenirea va fi eliberată definitiv de pericolul unui război nuclear". Președintele Kim Ir Sen a subliniat, tn context, caracterul deosebit de periculos al aducerii fn Coreea de sud a unor mari cantități de armament nuclear și a altor arme de distrugere în masă.în cadrul Interviului, președintele a declarat că edificarea unei noi ordini economice internaționale reprezintă o sarcină majoră a mișcării de nealiniere.
Dominicană. In perspectiva conferinței la nivel inalt a țărilor nealiniate, care va avea loc în perioada 7—11 martie a.c. la Delhi. în unanimitate a fost respinsă cererea prezentată de guvernul Hondurasului, care solicitase statut de observator.Reuniunea de la New York a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate a fost prezidată de Râul Roa (Cuba).

a producției, care duce la creșterea i șomajului.STOC DE REZERVA DE ALI- , MENTE ÎN PACTUL ANDIN. IIn capitala Boliviei s-a anunțat că I Pactul Andin — organizație economică din care fac parte Bolivia, j Columbia, Ecuador. Peru și Ve- j nezuela — a hotărit să creeze un stoc de rezervă de alimente pentru . asigurarea necesarului de aceste | produse in țările membre — trans- I mite agenția E.F.E.O REȚEA INTERNAȚIONALA I DE FALSIFICATORI DE DOLARI, 
care au reușit să plaseze in Eu- . 
ropa bancnote false echivalind cu I 2 milioane de dolari, a fost desco- I 
perită la Montreal, după cum a 
anunțat poliția canadiană. Rețeaua I 
de falsificatori iși avea sediul la | 
Montreal, dispunind de materiale 
suficiente pentru realizarea unor ■ 
bancnote false echivalind cu 40—50 I 
milioane dolari. * 1

I CURSA ÎNARMĂRILOR TREBUIE I OPRITĂ NEINTIRZIAT I Intr-un interviu acordat ziarului „Wahrheit", I profesorul Frank Barnaby, fost director al Institutului Internațional pentru cercetâri in domeniul picii I de la Stockholm (SIPRI), o decla- I rat câ trebuie opritâ neintîrziat cursa înarmârilor, cit timp nu au I fost puse inco la punct noi arme și I mai perfecționate, in context, el și-a exprimat încrederea in eficiența I acțiunilor opiniei publice in lupta I pentru realizarea dezarmârii.I CONVORBIRI TURCO-I '.KIENE. Aflat la Ankara intr-o vizită1 oficială de trei zile, vicepremierul irakian. Taha Yassin Ramadhan, a inceput miercuri convorbirile ofi-I ciale cu reprezentanți ai guvernului turc. El a fost primit, astfel, deI primul ministru Bulent Ulusu, cu I care a analizat probleme economice bilaterale, precum și chesti-I uni internaționale, intre care situația din Orientul Mijlociu și* conflictul dintre, Irak și Iran.| DEMONSTRAȚIE A METALUR- | OIȘTILOR SPANIOLI. Peste 15 000 de muncitori metalurgiști din Spa- Inia au participat. Ia Madrid, la o manifestație de protest împotriva politicii patronatului de restringere
PREMIU OSCAR ONORIFIC I 

Actorul american Mickey Rooney I 
va primi un premiu Oscar onori
fic pentru activitatea sa cinemato- I 
grafică desfășurată pe parcursul a | 50 de ani, s-a anunțat la Holly
wood. Distincția va fi inminată la . 
tl aprilie, in cadrul ceremoniei I 
decernării celorlalte premii Oscar. •

cinema
• Ochi de urs: SCALA (11 03 72) -
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15. GR1VI- 
TA (17 08 58) - 9; 11.15: 13.30: 15.45:
18; 20, CULTURAL 83 50 13) — 9;
11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.13.
• Facerea lumii i STUDIO <39 53 15)
— 10: 12.30: 15: 17: 19.
• Subteranul: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 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 (21 3! 86) - 9:
11; 13: 15: 17.15; 19.30, MUNCA
(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.
• Competiția: CAPITOL (16 29 17) —
9; 11.30: 14.15; 17; 19.45. MODERN
(23 71 01) - 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18;
20.15.
• Pirații secolului XX : VICTORIA 
(16 28 79) - 9.30; 11.30; 13.30: 15.45: 18; 
20.
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) -
9: 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20. LIRA
(31 71 71) - 15.30; 17.30: 19.30.
• Orașul văzut de sus : DRUMUL 
SĂRII 31 28 13) - 15.30: 17.30; 19,30.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30: 18.30.
• Călăuza : COTROCENl (49 43 48) — 
15,30' 18,30.
• Agonia : SALA MICA A PALATU

LUI - 16,45. PATRIA <11 86 25) -
9,13; 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.
• Explozia : PROGRESUL (2Ș 94 10) 
— 15.30: 17.30: 19.30.
• Pe căi nelegale ; EXCELSIOR
(65 49 45) - 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18;
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13.30: 15,45: 18: 20.15.
• Pe aripile vintului : 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: 15.30; 19.
• Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 17: Anna celor o mie de 
Zile — 14; 18,45 : DOINA (16 35 38).

• Expresul colonelului Von Ryan :
FESTIVAL (15 63 84) - 9; 11,15: 13.30; 
15,45: 18: 20,15, GLORIA (47 46 75) —
0: 11.15: 13.30: 13.45: 18: 20.15.
• Marea evadare : FEROVIAR
(50 51 40) - 9: 12.15; 16: 19.15, FLA
MURA (85 77 12) - 9: 12.15: 15.30; 19.
• Șeriful din Tennessee : FLOREAS-
CA (33 29 71) - 9; 11,30; 14; 16.45;
19.30.
• Domnul miliard : AURORA
(35 04 66) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 
20.
• Imperiul contraatacă : MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 11.30; 14; 16.30: 19; COS
MOS (27 54 95) — 9; 11.30; 14; 16.45;
19.30.
• Războiul stelelor : POPULAR 
(35 15 17) — 10; 13: 16: 19.
• Bunul meu vecin Sam : FLACARA 
(20 33 40) - 13.30; 16: 19.
• Sindromul ; TOMIS (21 49 46) — 9; 
11.30; 14; 16,45; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Examenul — 19.30; (sala Ate
lier) : Act Venetian — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român. 15 68 75) : Concert 
simfonic. Dirijor : Constantin Bugea- 
nu. Soliști : Peter Rosel (R.D.G.) — 
plan. Pompei Hărășteanu — 19.
• Radtoteleviziunea Română (14 68 00. 
str. Nuferilor) ; Concert simfonic. 
Dirijor : Cristian Mandeal, Solist: Du
mitru Motatu. La orgă : Iosif Gerste- 
nengst — 19.30.
• Opera Română (13 18 57) : Tannhău- 
ser (centenar Wagner) — 18.
• Teatrul de operetă <14 8011) 5 
Mam’zelle Nitouche — 19.

• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) ; 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei. 
12 44 16) : Furtuna - 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19: (sala 23 August) : Fluturl-flu- 
turi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (la Clubul 
C.F.R. Trlaj-depou) : Dialog deschis 
III. Spectacol omagial pentru ziua ce
feristului — 14.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții — 
19.30; (sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Amadeus — 19.30: (sala 
Giuleștl 18 04 85): Șapte martori — 18.
• Teatrul evreiesc de stat <20 39 70) : 
Efros Saga — 18J0.

• Teatrul satirie-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba lui Ți
nuse — 19.30; (salt Victoria. 51 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : De la lume adunate — 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10; 
Băiatul cu floarea — 19.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 18: (la 
clubul I.C.T.B.) : Tigrul purpuriu că
ruia-) plăceau clătitele — 10.
• Circul București (110120) : Mup
pets... la circ — 19.30.
• Ansamblul de estradă al Armatei 
(13 60 64. sala C.C.A.) : Curierul melo
diilor preferate — 19,30.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului „Information" din Danemarca

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 11 februarie, pe Vibeke Sperling, 
trimis special al ziarului danez „Information", căruia i-a acordat următorul 
interviu :ÎNTREBARE : în rezoluția re
centei Conferințe Naționale a 
P.C.R. se afirmă că pe arena in
ternațională are loc o confrun
tare între două tendințe diame
tral opuse : politica imperialis
tă de forță, dictat și amestec in 
treburile interne ale altor state 
și tendința de abolire a politicii 
imperialiste și colonialiste. După 
părerea dumneavoastră, sint 
acestea expresii ale politicii 
celor două superputeri, pe de o 
parte, și ale pactelor militare 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via, pe de altă parte ?RĂSPUNS : O privire generală a- supra vieții mondiale atestă cu putere că asistăm la o confruntare puternică. între diferite tendințe, duc la multe contradicții între le state și grupări de state.Ca o caracteristică generală însă confruntarea dintre două ___dinte diametral opuse în problemele fundamentale ale lumii — în problemele păcii, destinderii și independentei naționale. Este vorba, pe de o parte, de politica imperialistă de forță și dictat, de menținere și de reîmpărțire a zonelor de influență, de politica de dominație, într-o formă sau alta, asupra altor state. în același timp, se poate constata că popoarele care și-au cucerit pendența după cel de-al doilea mondial, cît și alte popoare nează în favoarea principiilor hei egalități în drepturi — chiar și în țările unde se manifestă politica de dominație existînd puternice forte care se pronunță pentru o politică nouă bazată pe Respectul independenței și suveranității, pe neamestecul în treburile interne ale altor state.Nu aș putea spune că aceste două tendințe sînt determinate numai de existenta celor două blocuri militare sau a celor două mari puteri.Tendința de dominație constituie o caracteristică mai generală a vieții internaționale actuale, cuprinde cercuri diverse, care doresc să continue vechea politică imperialistă de forță și dicțat ; aceste cercuri sint însă într-o situație de izolare cres- cindă. chiar în propriile lor țări.A doua tendință la care m-am referit este preponderentă, cuprinde marea majoritate a popoarelor care se pronunță pentru o politică de independență, de egalitate. Am în vedere aici, desigur, liste, dar satisfacție se spune întregime.gruparea ___ ________ ____ _vechii politici. în același timp, așa cum am menționat, chiar în țările unde se găsesc cercurile din prima tendință se manifestă puternic forțe politice realiste, care înțeleg că este timpul să se renunțe la vechea politică și să se realizeze noi relații internaționale.Iată de ce consider că, în perspectiva dezvoltării vieții internaționale. sînt posibilități reale pentru triumful unei politici noi.

menea hotărire în viitor. Considerăm. chiar, că aceasta se va întîm- pla într-un viitor nu prea îndepărtat.

care une-
este ten-

inde- război acțio- depli-

și țările socia- trebuie să constatăm cu că lumea a treia — cum generic — face parte în sub o formă sau alta, din popoarelor care se opun

ÎNTREBARE : România a luat 
inițiativa să înghețe bugetul său 
militar pină in 1985, la nivelul 
anului 1982, și a sugerat o redu
cere de minimum 20 la sută a 
bugetelor militare ale celor două 
blocuri militare. Poate fi înțe
leasă ultima propunere ca o de
clarație de principii românești, 
sau dumneavoastră vedeți posi
bilități concrete pentru promo
varea ei și, in acest caz, cum 
anume ?RĂSPUNS : în doi ani consecutivi, România a redus cheltuielile militare. iar pentru anul 1983 am hotărît ca nivelul acestor cheltuieli să fie la nivelul celor din 1982. Am luat această hotărire pornind de la necesitatea de a nu deosebite economiei și de la necesitatea practică propunerile nia le-a promovat în duri cu privire la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul unui anumit an și trecerea la reducerea lor.în ce privește propunerea de reducere cu 20 la sută a cheltuielilor militare de către cele două blocuri, am formulat-o ținind seama de faptul că peste 80 la sută din cheltuielile militare mondiale pentru înarmare sînt realizate de către aceste grupări de state. Deci, o reducere a cheltuielilor militare de către țările membre ale Pactului N.A.T.O. si ale Tratatului de la Varșovia ar avea o influență hotă- ritoare asupra opririi cursei înarmărilor și ar determina trecerea reală la măsuri de dezarmare. Propunerea noastră este și o declarație de principiu. dar oglindește și dorința României de a se trece cit mai curînd la înghețarea cheltuielilor militare și apoi la reducerea lor.Considerăm că există anumite posibilități reale să se adopte o ase-

crea probleme românești, dar de a aplica în pe care Româ- mai multe rîn-

ÎNTREBARE : Dacă sinteți 
amabil, domnule președinte, care 
considerați că sint cercurile cele 

■mai deschise ----- *— ~-----------‘
— cercurile 
unele cercuriRĂSPUNS: în ,r______din Răsărit se pronunță pentru a se trece la reducerea cheltuielilor militare. Există și în Vest multe cercuri care doresc aceasta. De a- ceea. consider că esențialul nu este de a vedea care se pronunță mai mult sau mai puțin în favoarea lor, ci de a uni eforturile acestora — și dintr-o parte, și din alta — pentru a adopta măsuri concrete în a- ceastă direcție, acceptabile si pentru unii și pentru ceilalți.

dezbaterile 
Tratatului 
ținute inacordă o

acestor propuneri 
din Răsărit sau 
din Apus ?general, cercurile

ÎNTREBARE : Înaintea întâl
nirii de la Braga a țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, din luna ianuarie, se părea 
că România are o concepție di
ferită — comparativ cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări mem
bre — în ceea ce privește calea 
spre dezarmare nucleară în Eu

ropa. Cum s-a reușit să se ajun
gă la Praga la un acord, in po
fida acestei diferențe ?RĂSPUNS : Trebuie să declar că și înaintea întilnirii de la Praga a țărilor participante la Tratatul de la. Varșovia între România, Uniunea Sovietică și celelalte țări membre ale acestui tratat — pe problemele fundamentale ale dezarmării, și în primul rind ale dezarmării nucleare, ale politicii de destindere, au existat puncte comune, identice.Este adevărat că România a subliniat și subliniază mai mult necesitatea unor acțiuni cît mai intense și ferme pentru a grăbi trecerea la dezarmare, dar ca obiective fundamentale avem aceleași poziții, și ele s-au reflectat, dealtfel, în documentele adoptate la Praga. care oglindesc pozițiile comune, dorința de a întreprinde pași concreți în direcția trecerii la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară.în acest sens, pot fi interpretate și propunerile legate de începerea tratativelor directe între țările din Tratatul de la Varșovia și țările din N.A.T.O. in vederea realizării unui acord cu privire la dezarmare, precum și propunerea privind încheierea unui pact de neagresiune intre cele două blocuri militare.ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră ați pledat adesea pentru o 
Europă unită. Care ar fi princi
palele trăsături ale unei astfel 
de Europe, in conformitate cu 
concepția dumneavoastră, și prin 
ce mijloace o Europă unită ar 
putea deveni o realitate ? in 
acest context, care sint perspec
tivele actuale pentru realizarea 
unor zone denuclearizate in Eu
ropa, inclusiv in Balcani ?RĂSPUNS : Este bine cunoscut că Europa s-a dezvoltat in decursul secolelor — aș putea spune, chiar mileniilor — intr-o dependență și interdependență care cuprinde multe domenii și probleme. Deci, dezvoltarea și progresul înregistrate de țările europene, contribuția Europei la dezvoltarea științei, a culturii sînt un rezultat al conlucrării permanente, într-o formă sau alta, între statele europene. Pornind de la aceasta, în noile condiții istorice, este necesar ca — ținînd seama de realitatea că in Europa există țări cu orînduiri sociale diferite — 'să asigurăm conlucrarea și colaborarea reciproc avantajoasă a tuturor statelor, pentru a contribui la dezvoltarea economico- socială a fiecărui popor.Vorbind de o Europă unită, mă gindesc nu la o Europă cu un guvern unic, ci la o Europă bazată pe state independente, dar care să-și unească eforturile și să conlucreze în direcția progresului economico-social, a asigurării independenței și bunăstării fiecărui popor, o Europă fără arme nucleare și, în perspectivă, fără armamente de nici un fel.în acest context. România se pronunță și sprijină toate propunerile privind realizarea unor zone denuclearizate și depune o activitate susținută pentru realizarea unei asemenea zone în Balcani. Apreciem in mod deosebit propunerile formulate nu de mirlt de Suedia cu privire la realizarea unei zone în Europa centrală fără armament nuclear. Desigur. considerăm că ar fi bine ca această zonă să fie cît mai largă ; cu cît va cuprinde mai multe sute de kilometri — și de o parte, și de alta — cu atît se va îndepărta mai mult pericolul unui război nuclear. O asemenea măsură s-ar putea baza pe o zonă denuclearizată în Balcani, ca și pe o zonă denuclearizată în Nord.

ÎNTREBARE : Pot mișcările 
pentru pace din Est și din Vest 
să coopereze, și cum ? Excelen
ță, care este părerea dumnea
voastră despre afirmațiile făcu
te adesea in Vest că problemele 
dezarmării sint discutate in mod 
deschis, in timp ce 
ce au loc între țările 
de la Varșovia sînt 
secret ?RĂSPUNS : Româniamare însemnătate mișcărilor de pace de pretutindeni. Considerăm că marile manifestări de pace din anul 1982 din Europa au o importanță deosebită și demonstrează posibilitatea ca popoarele, acționînd într-o strînsă colaborare, să aibă un cuvînt mai hotărît asupra vieții politice mondiale, îndeosebi în ce privește problemele dezarmării și războiului. După cum este cunoscut, în aceeași perioadă în România au avut loc mari manifestări de pace, care, în unele privințe, au depășit multe asemenea manifestări din vestul Europei. S-au dezvoltat asemenea manifestări de pace și în alte țări din răsăritul Europei.Ținînd seama de problemele foarte complexe, de necesitatea opririi amplasării în Europa a rachetelor cu rază medie de acțiune, consider că este necesar ca mișcările de pace din Est și din Vest să acționeze într-o strinsă colaborare. Trebuie să dăm noi dimensiuni acestei activități, pentru că este în interesul nostru, al popoarelor europene, să nu fie amplasate noile rachete, să se facă totul pentru retragerea celor existente și distrugerea lor, să se acționeze în general pentru o Europă fără nici un fel de rachete nucleare.în ceea ce privește discutarea problemelor dezarmării într-o parte sau alta a Europei, este greu de spus dacă în unele țări se discută mai mult sau mai puțin deschis despre aceste probleme, pentru că despre dezarmare se discută mult în toate țările lumii și mai cu seamă în Europa. Dacă se va urmări atent, se va constata că și în țările socialiste, în presă, în mijloacele de informare în masă, în diferite organisme ale societății se dezbat foarte pe larg și deschis problemele dezarmării, inclusiv în cadrul Tratatului de la Varșovia. Dacă am lua chiar recenta reuniune de la Praga, Declarația care s-a publicat oglindește pe larg pozițiile, dorința de a se face totul în direcția dezarmării, iar presa și mijloacele de informare au oglindit în mod amolu, și continuă să oglindească, pozițiile fiecărei țări, modul cum înțelege fiecare stat să acționeze în această direcție.Este necesar, poate, să menționez un fapt. Din păcate, citeodată in unele emisiuni de radio și televiziune, în unele ziare, unele propuneri și poziții legate de dezarmare, fie că sînt trecute sub tăcere, fie că sint prezentate chiar nerealist, în încercarea de a diminua importanta acestor propuneri, de a nu se informa corect opinia publică despre pozițiile unora sau altora. Or, ținînd seama de necesitatea ea popoarele să cunoască bine realitățile și să acționeze în deplină cunoștință de cauză, consider că este necesar ca presa, mijloacele de informare în masă să îndeplinească un rol mai activ, să informeze cît mai corect despre pozițiile unei părți sau alteia, pentru a contribui la mai buna înțelegere, la apropierea pozițiilor și, la educarea popoarelor in spiritul prieteniei, al luptei pentru dezarmare, pentru pace.ÎNTREBARE : Cum vedeți 
dumneavoastră, într-o perspecti
vă mai îndelungată, dezvoltarea 
relațiilor Est-Vest ? Ne depăr
tăm sau ne apropiem unii de 
alții in privința tendințelor de 
dezvoltare ?RĂSPUNS : între țările din Est șl Vest s-au realizat, după Helsinki, o serie de acțiuni de colaborare în multe domenii, care au avut o influentă pozitivă în politica de destindere. în dezvoltarea spiritului de încredere. Din păcate, acum străbatem o perioadă destul de încordată, cînd se fac încercări pentru a reduce tot ce s-a realizat pozitiv după Helsinki, de a agrava situația, într-o anumită măsură chiar de a sădi neîncrederea între popoarele europene. Consider că o asemenea activitate nu răspunde intereselor nici unei părți, nici alteia, că interesele popoarelor europene, așa cum am mai menționat dealtfel, sînt de a se face totul pentru diminuarea neîncrederii, pentru dezvoltarea spiritului de colaborare, de prietenie, pornind de la respectul orînduirii din fiecare țară.Desigur, sînt probleme și parte a Europei și în alta; lucruri care pot fi criticate șiparte și în alta. Consider însă că noi trebuie să facem totul pentru a găsi ceea ce este comun, pentru a colabora în vederea depășirii unor greutăți care apar la un moment dat într-o țară sau alta — și nu pentru agravarea lor. în nici un caz, problemele care apar într-o țară sau alta nu trebuie să fie folosite pentru accentuarea neîncrederii și încordării; dimpotrivă, ar trebui ca apariția

într-o sînt într-o

r

unor greutăți să determine o. poziție de sprijin pentru depășirea lor.În perspectivă, consider că popoarele Europei sînt deopotrivă interesate să se depășească cît mai rapid actuala încordare — și, după părerea mea, ne îndreptăm, deși încet, spre o asemenea politică. Deci, mergem în direcția unei apropieri, a unei dezvoltări a prieteniei și colaborării, bazate — subliniez încă o dată — pe respectul reciproc al orînduirii din fiecare țară, al independenței fiecărei națiuni. Dar tocmai printr-o politică întemeiată pe aceste principii se pot realiza o apropiere tot mai puternică între state, o colaborare economică, nică, științifică, culturală cît bună, precum și o acțiune cît susținută in direcția înfăptuirii politici de pace în lume.

colaborare egală, și seama de necesitatea dezvoltării și realizarea unei noi ordini economice internaționale.Cu cit se va face mai repede acest lucru, cu atît va fi în interesul tuturor statelor, al cauzei progresului economico-social și al păcii mondiale.
care să țină lichidării sub- țărănimii, a vedere creș- din cadrul veniturilor

teh- mai mai unei
pre-ÎNTREBARE : Domnule . 

ședințe, ați acordat un mare rol 
relațiilor României cu mișcarea 
de nealiniere. In lumina viitoarei 
întâlniri la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la New Delhi, 
considerați că există posibilita
tea ca nealiniații să exercite 
presiuni asupra marilor puteri in 
vederea realizării dezarmării și 
să influențeze actualele nego
cieri dintre superputeri ?RĂSPUNS: România participă la activitatea mișcării de nealiniere ca invitată. Am acordat și acordăm însă o mare însemnătate întăririi unității în cadrul mișcării țărilor nealiniate, considerînd că ea va dă posibilitatea ca aceste țări să acționeze cu mai multă forță în direcția politicii de destindere, de pace, de soluționare a problemelor complexe economice existente în lume, pentru o nouă ordine economică mondială. Consider, astfel, că țările nealiniate vor determina o anumită îmbunătățire a situației internaționale. Pentru a exercita însă o presiune — cum spuneați dumneavoastră — asupra marilor puteri, este necesară o activitate susținută a tuturor popoarelor. în care țările nealiniate au un rol important.Un rol tot așa de important — și în anumite direcții poate mai mare — trebuie să-l aibă țările europene, țările din cele două blocuri militare. Mă refer chiar la popoarele din cele două blocuri militare, care — ționind in strînsă solidaritate țările nealiniate, cu alte state ale mii — vor putea, realmente, să termine trecerea la măsuri concrete de dezarmare și de soluționare blemelor complexe pe calea tivelor.

ac- cu lu- de-a pro- trata-
de laÎNTREBARE : Pornind 

întâlnirea de la New Delhi, cum 
ați putea vedea dumneavoastră, 
in perspectivă, și o întâlnire la 
nivel înalt a țărilor in curs de 
dezvoltare, in condițiile crizei 
economice și politice mondiale 
actuale, întâlnire care să dea 
posibilitatea de a se promova o 
nouă ordine economică interna
țională 2RĂSPUNS : După cum este bine cunoscut, criza economică mondială a cuprins toate statele lumii și exercită o influență puternică, a dus la o agravare deosebită a situației țărilor în curs de dezvoltare. în general, decalajele dintre țările bogate și țările sărace sînt mari și, din păcate, in ultimii ani s-au accentuat.De aceea. România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru a se trece la tratative reale între țările bogate și țările sărace, în vederea găsirii unor soluții privind un ajutor substanțial pentru țările in curs de dezvoltare, ceea ce constituie, dealtfel, și o necesitate obiectivă pentru a depăși criza economică mondială, pentru reluarea activității pe plan internațional.în acest cadru, România consideră că este necesar să se treacă la organizarea unei întilniri la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta ar da posibilitatea ca aceste țări să elaboreze de comun acord o strategie j:u privire la activitatea viitoare, atît privind conlucrarea mai strînsă intre ele in direcția dezvoltării economico-sociale cu forțele proprii, cît și în tratativele cu țările dezvoltate.Sint necesare principii noi — care trebuie elaborate într-o concepție unitară — cu privire la noua ordine economică internațională. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cit, după cum este bine cunoscut, țările dezvoltate se întilnesc destul de des, își elaborează o strategie comună în problemele economice — cîteodată și politice — precum și in' domeniul vieții internaționale și, din păcate, nu țin totdeauna — ca să nu spun că țin foarte puțin — seama de interesele țărilor în curs de dezvoltare.Iată de ce organizarea unei intîl- niri la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare devine o necesitate, pentru a se acționa în soluționarea problemelor grave din economia mondială, în strînsă colaborare și cu țările dezvoltate.Eu am menționat nu o dată că sînt nu pentru o confruntare, ci pentru o colaborare între aceste

ÎNTREBARE : La Conferința 
Națională a partidului ați insis
tat asupra principiului auto- 
conducerii și autoaprovizionării 
fiecărei regiuni. Cum vedeți 
aplicarea concretă a acestui sis
tem ? De exemplu, 
autoaprovizionării, 
industriali vor cultiva legume 
pentru propriul consum ? De 
asemenea, adoptarea de măsuri 
privind rentabilizarea întreprin
derilor nu va putea duce la 
apariția șomajului ? Ce perspec
tive oferă, in genere, societatea 
românească in viitorii ani in do
meniul calității vieții ?RĂSPUNS : încă de acum doi ani am trecut la organizarea teritorială pe baza autoconducerii și autoaprovizionării fiecărui județ, a fiecărei localități. Avem în vedere ca, în raport cu condițiile pedoclimatice, fiecare regiune, fiecare județ și localitate să-și asigure produsele agro- alimentare necesare, dar, totodată, să asigure și contractarea și vînzarea către unitățile comerciale de stat a produselor necesare pentru alte localități, pentru centrele industriale. Deci, vorbind de autoconducere și autoaprovizionare, ca principiu al democrației muncitorești socialiste, avem in vedere ca acesta să îmbine satisfacerea necesităților proprii cu asigurarea necesităților generale, ale întregii țări.în acest cadru, și muncitorii care locuiesc in sate sau dispun de o anumită suprafață de pămînt, desigur, că trebuie să-1 cultive, așa cum se Intîmplă, dealtfel, în întreaga lume.Trebuie să menționez însă că în cadrul autoaprovizionării atît cea teritorială, cît și a aprovizionării în general, mai mult de 80 la sută din fondul de produse agroalimentare pentru populația din orașe este asigurat prin comerțul socialist de stat. Ceea ce este bou este că insistăm ca fiecare localitate să producă maximum posibil în condițiile pedoclimatice din localitatea sau județul pectiv.Acționăm, de asemenea de multă vreme în spiritul noului canism cienței fiecărei pornind zînd o maxime se pot crea mijloacele necesare pentru dezvoltarea generală a societății, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. Nu consider că aceasta va putea duce la apariția șomajului, ținînd seama că acționăm pentru creșterea eficienței, a rentabilității și a productivității muncii, pornind de la necesitatea dezvoltării continue a forțelor de producție, a valorificării tuturor mijloacelor de care dispune societatea noastră. Aș putea chiar menționa că, în momentul de față, avem anumite greutăți in ceea ce privește asigurarea unor sectoare cu forță de muncă — și am fost nevoiți să adoptăm măsuri speciale pentru pregătirea și repartizarea ei mai corespunzătoare, pentru a asigura în toate sectoarele forța de muncă necesară în vederea înfăptuirii programelor de dezvoltare.în acest spirit, se. poate spune că societatea socialistă românească va asigura condiții materiale și spirituale tot mai bune de viață pentru întregul popor, cit și pentru dezvoltarea continuă a forțelor de producție, a științei, a culturii, a perfecționării conducerii, a dezvoltării mai puternice a democrației, pornind de la necesitatea participării -active a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Dealtfel, am creat un sistem larg de organisme democratice în toate unitățile economico-sociale, cît și pe plan național, care oferă posibilități egale pentru toți cetățenii patriei, fără nici o deosebire, de a participa nemijlocit la conducerea diferitelor sectoare de politicii

in cazul 
muncitorii

res-mai me- efi-cu privire la creștereași asigurarea rentabilității întreprinderi. Facem aceasta de la faptul că numai reali- eficiență și o rentabilitate

activitate, la elaborarea noastre interne și externe.

țări, dar o

ÎNTREBARE: La
Conferință Națională a 
lui ați spus că nimeni 
buie să se teamă că. țăranii se 
vor îmbogăți. Din contră, că 
este vital ca țăranii să fie stimu
lați să crească în mod indivi
dual animale. Cum corespunde 
aceasta cu altă declarație a 
dumneavoastră, potrivit căreia 
cooperativele agricole de pro
ducție și fermele de stat și-au 
dovedit pe deplin succesul în 
condițiile crizei economice 
mondiale ?RĂSPUNS : într-adevăr, la Conferința Națională m-am referit la necesitatea dezvoltării mai puternice a producției agricole în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XII- lea privind trecerea la o nouă revoluție agrară în România. în acest cadru, am afirmat necesitatea de a se crea condiții pentru o creștere mai

recenta 
partidu- 
nu tre-

puternică a veniturilor cointeresării ei. Am in terea atît a veniturilor cooperativelor, cit și a din gospodăriile proprii, iar în zonele de munte, necooperativizate, a veniturilor din gospodăriile personale.încă din cincinalul trecut am adoptat o serie de măsuri cu privire la reducerea impozitelor și la stimularea producției agricole, măsuri pe care le-am accentuat la începutul acestui cincinal, 'în anii 1980—1981.Punind problema de a nu ne teme de Îmbogățirea țăranilor, am avut deci in vedere creșterea veniturilor obținute atit din activitatea desfășurată în gospodăria proprie, cit și din activitatea prestată în cooperative sau unitățile de stat. Aș dori să menționez, de exemplu, că avem cooperatori care cîștigă de două ori mai mult decit muncitorii. Este adevărat, obțin aceste cîștiguri pe baza producției, deoarece sistemul nostru de retribuire în cooperative se bazează pe producția pe care o realizează ; cu cît producția obținută este mai mare, cu atît cresc și veniturile cooperatorilor. Deci, se creează posibilitatea îmbogățirii nu atît pe seama gospodăriei personale, cît pe seama dezvoltării puternice a producției în cooperative și în fermele de stat, care, într-adevăr, s-au demonstrat ca o formă superioară de organizare a muncii în agricultură. Dealtfel, este un lucru bine cunoscut că marea proprietate agricolă — desigur modernă, deci și cooperatistă — creează condiții incomparabil mai bune decît mica proprietate pentru folosirea mecanizării, pentru chimizare, pentru introducerea cuceririlor științei agricole în toate domeniile.în acest context, acționăm și vom depune toate eforturile pentru a asigura o agricultură de înalt randament, pentru creșterea cointeresării țărănimii, inclusiv pentru lucrarea în condiții cît mai bune a terenurilor aflate în proprietatea lor. Aceasta este atît în interesul țărănimii, cît și

Desigur, nu ne gindim să restrln- gem activitatea de relații internaționale. Dorim Insă ca aceste relații să se bazeze pe egalitate, pe un echilibru al balanțelor comerciale și de plăți. Nu dorim să mai importăm fără să avem asigurat exportul pentru acoperirea importurilor necesare.

al societății în general.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
perspectivele comerțului țării 
dumneavoastră in cadrul coope
rării C.A.E.R. și in ce măsură 
România iși planifică un mai 
mare export spre țările membre 
ale C.A.E.R., in special spre 
Uniunea Sovietică, avind in ve
dere unele dificultăți ce se în
tâmpină pe piețele din Vest, spre 
care, in trecut, ați orientat o mai 
mare parte a exporturilor dum
neavoastră ?RĂSPUNS : Relațiile României cu țările din C.A.E.R. s-au dezvoltat continuu. Dealtfel, România se numără printre membrii fondatori ai C.A.E.R. Schimburile economice ale României cu țările din C.A.E.R., cu Uniunea Sovietică, precum și cu alte țări socialiste au cunoscut în toți anii o dezvoltare continuă. în același timp, am acționat peiftru extinderea relațiilor și cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Dealtfel, aproape 50 la sută din comerțul exterior al României este eu țările Socialiste — rolul important avîndu-1 țările din C.A.E.R., pe primul loc fiind Uniunea Sovietică — iar mai mult de 25 la sută este cu țările în curs de dezvoltare. și numai cealaltă parte este cu țările capitaliste dezvoltate.în ce privește statele dezvoltate, trebuie să vă spun că, din păcate, mai mult am importat decît am exportat, în trecut, în aceste țări. De-abia acum ne propunem, cu toate greutățile existente, să exportăm mai mult, pentru a realiza o balanță comercială și de plăți echilibrată.

ÎNTREBARE : Cunoscută fiind 
dezvoltarea industrială a țării 
dumneavoastră, cum vă gîndiți 
să soluționați, totuși, probleme
le legate de necesitatea asigu
rării cu echipamente și cu piese 
de schimb pentru instalațiile pe 
care le aveți in industria dum
neavoastră și pe care le-ați im
portat in trecut dintr-o serie de 
țări ? Nu considerați că in viitor 
va fi nevoie să continuați im
portul de instalații și de piese 
de schimb din țările respective, 
pentru a 
balanță 
țările ?RĂSPUNS: piesele de spun că, practic, le realizăm în cea mai mare ani ne-am mai avind o industrie constructoare de mașini puternică, și am realizat aceste piese pe care în trecut le importam. Au rămas un număr redus de asemenea piese pe care continuăm să le importăm, dar facem aceasta pornind de la asigurarea unei compensații complete, adică a unui import și a unui export echilibrat.Referitor la importul de noi instalații, trebuie să menționez că in numeroase ramuri am ajuns la un nivel de dezvoltare echivalent cu cel din multe dintre țările dezvoltate. Or, pentru România nu se pune, in viitor, problema unei dezvoltări extensive, ci a unei dezvoltări intensive, a unei calități superioare, a unei valorificări superioare a materiilor prime. Știința românească, industria pe care o avem, precum și colaborarea cu alte state ne permit să realizăm obiectivele spiritul unor în condiții comerciale sigur, să privință, a tor un rol

reuși să asigurați o 
echilibrată cu toateîn ceea ce privește schimb, trebuie să văparte in țară. In ultimii concentrat forțele toc-

propuse în relații de egalitate și de echilibru al balanței și de plăți. Aș putea, de- menționez că, în această avut și va avea și in vii- important colaborarea cese realizează în C.A.E.R., care s-a bazat totdeauna pe o balanță echilibrată.

ÎNTREBARE : Care este răs
punsul economiei românești la 
acoperirea datoriei externe și la 
dobinzile inalte practicate in po
litica financiară internațională ?RĂSPUNS : România are, într-adevăr, de acoperit o serie de datorii externe, tocmai ca urmare a debalanțelor in activitatea de comerț exterior, a faptului că am importat mai mult și am exportat mai puțin într-un șir de țări. La aceasta a contribuit, de asemenea, și creșterea puternică a dobînzilor ; după cum , se știe, la un moment dat, acestea au depășit chiar 20 la sută, ceea ce a creat o serie de greutăți și României, ca dealtfel tuturor statelor lumii.In aceste împrejurări am adoptat hotărîrea de a nu mai apela sub nici o formă la credite, de a trece la măsuri de soluționare a problemelor dezvoltării economico-sociale cu forțele proprii și, în același timp, la restituirea treptată a creditelor, propunîndu-ne ca într-un anumit număr de ani să lichidăm complet datoria externă. încă în 1981 și 1982 am reușit să realizăm o diminuare a datoriei externe. Am avut în acest an o balanță comercială activă, de aproape 2 miliarde dolari. Ne propunem să acționăm cu toată hotărîrea în direcția aceasta și avem nu numai convingerea, dar și condițiile să realizăm aceste obiective în următorii cîțiva ani.

ÎNTREBARE : La recenta 
Conferință Națională a partidu
lui ați apreciat hotăririle aces
teia ca o expresie a unei „noi 
viziuni" asupra problemelor na
ționale și internaționale, apăru
te datorită crizei economice. 
Puteți să descrieți această nouă 
viziune in contextul hotărîrilor 
luate de Congresul al XII-lea al 
partidului 1RĂSPUNS : La Conferința Națională a partidului, din decembrie, am făcut o analiză a stadiului actual de dezvoltare a societății românești și a schimbărilor produse pe plan mondial, ajungind la concluzia că in societatea românească s-au produs schimbări ' fitndamentale, ajungin- du-se la un asemenea stadiu de dezvoltare care necesită o abordare nouă a unor teze si concepții despre dezvoltarea socialistă. Așa cum în viața internațională s-au produs schimbări fundamentale — a fost lichidat practic colonialismul, s-au ridicat la o viață nouă zeci și zeci de popoare, s-a modificat radical raportul de forțe, ceea ce determină, de asemenea, o nouă abordare și înțelegere a evoluției mondiale, a căilor de soluționare a diferitelor probleme ale lumii contemporane.în acest context, am abordat unele probleme privind dezvoltarea societății românești, punind accentul pe o nouă calitate, pe dezvoltare: democrației, pe participarea tot ma largă a poporului la conducerea s cietății, pe faptul că socialismul care îl înfăptuim in România se re lizează cu poporul și pentru pon Poporul este și trebuie să fie totdr una adevăratul făuritor a tot ce ce se realizează în România. El ti buie să fie si beneficiarul acest realizări, făurindu-și în mod lib viitorul, așa cum dorește.Dorim ca această concepție să extindă și în relațiile internatfor — să se realizeze relații bazate egalitate, pe respectul independ și suveranității naționale, pe neai tecul in treburile interne, oe drt fiecărui pooor de a-și hotărî în î liber orînduirea. dezvoltarea, f. nici un amestec din afară. Dorim se acționeze în direcția unei lu fără arme, fără războaie, a unei lu a colaborării pașnice. Considerăm schimbările petrecute pot permite abordare nouă, plină de încredere, viitorului ponorului nostru, al pei . spectivelor vieții mondiale.în acest spirit se dezvoltă și relațiile României cu Danemarca, pe /care le considerăm bune. Dorim ca popoarele noastre să conlucreze, in continuare, activ in direcția politicii de destindere, de pace, de independență, pentru a-și aduce o contribuție tot mai importantă la soluționarea marilor probleme internaționale.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE ROMÂNIEI
PARIS : „Săptămîna 
filmului românesc"

PARIS 16 (Agerpres). — La „Casa 
culturilor lumii" din Paris s-a 
deschis „Săptămâna filmului româ
nesc", care se desfășoară sub pa
tronajul ministrului relațiilor ex
terne, Claude Cheysson, și al mi
nistrului culturii, Jack Lang. Cu 
prilejul inaugurării au luat cuvin
tul directorul general al Centrului 
național al cinematografiei france
ze, Pierre Viot, directorul general 
al „Casei culturilor lumii", Cherif 
Khazandhar, și Mircea Mureșan, 
vicepreședinte al Asociației cineaș
tilor din România. Vorbitorii au 
subliniat colaborarea constantă din
tre cineaștii celor două țări, rolul 
schimburilor culturale in mai buna 
cunoaștere reciprocă a celor două 
popoare, in dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie dintre 
România și Franța.

La spectacolul de gală a fost 
„O lacrimă de

fată“, in regia lui Iosif Demian, 
creație care s-a bucurat de un deo
sebit succes.

La spectacolul de gală au parti
cipat funcționari superiori din mi
nisterele relațiilor externe și cul
turii, membri ai corpului diploma
tic, personalități ale vieții cultural- 
științifice, oameni de teatru și ci
neaști, ziariști, un numeros public.

A fost prezent ambasadorul 
României in Franța, Dumitru Ani- 
noiu.

FINLANDA

la loc de frunte fiind prezentate 
lucrări dedicate vieții și activității 
președintelui României, precum și 
operele sale alese. Luind cuvintul 
la ceremonia inaugurală, Kaarle 
Salmivuori, primarul orașului Jar- 
vanpaa, și Maria Stănescu, amba
sadorul român la Helsinki, au evi
dențiat personalitatea proeminentă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
activitatea sa neobosită pentru 
cauza păcii și înțelegerii intre po
poare, a creșterii rolului țărilor 
mici. și mijlocii in viața internațio
nală, pentru destindere și dezar
mare in Europa și in lume.

S-au evocat cu această _ 
lațiile de prietenie existente 
România și Madagascar, subliniin- 
du-se rolul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu in elabora
rea și promovarea politicii externe 
românești de pace, prietenie și co
laborare cu toate popoarele lumii.

Cu această ocazie, Ambasada 
României a donat Bibliotecii na
ționale peste 250 de lucrări româ
nești din cele mai diverse domenii 
de activitate.

STATELE UNITE

prezentat filmul

HELSINKI 16 (Agerpres). — In 
holul Primăriei din orașul finlan
dez Jarvanpaa a avut loc vernisa
jul expoziției documentare și de 
fotografii „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și pacea lumii". Expo
ziția ilustrează elocvent aspecte 
ale prodigioasei activități interne 
și internaționale desfășurate de 
șeful statului român.

Cu acest prilej, a fost organizată 
și o expoziție de carte românească.

MADAGASCAR
ANTANANARIVO 16 (Agerpres). 

— In sălile Bibliotecii naționale a 
R.D. Madagascar a avut loc cere
monia deschiderii unei expoziții de 
carte romanească. Un loc de frunte 
in cadrul expoziției îl ocupă ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care au trezit un interes deosebit in 
rindul participanților la ceremonie.

ocazie re
intre

Colegiului umanistic al Universită
ții, a vorbit, cu acest prilej, despre 
tradițiile politicii externe românești, 
evocind personalitatea marelui di
plomat român. <

In continuare a fost deschisă o 
expoziție documentară de fotogra
fii, consacrată lui Nicolae Titulescu.

De asemenea, lectorul român 
Mircea Borcilă a prezentat o ex
punere despre Unirea Principatelor, 
după care a fost vizionat 
artistic „Columna".

Au participat membri ai 
cerii universității, profesori, 
roși studenți.

filmul

condu- 
nume-

secretar onorific, iar despre viața 
și activitatea omului de știință 
George Constantinescu a vorbit 
domnul Ian McNeil, secretar exe
cutiv al societății. Au fost sublini
ate pe larg contribuția remarcabilă 
a savantului la dezvoltarea științei, 
tehnologiei și ingineriei, aplicarea 
in practică a numeroaselor sale in
venții, atât in România, cit și in 
Marea Britanie.

Au fost prezenți cercetători ai 
istoriei ingineriei și tehnologiei, 
cadre universitare, muzeografi.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Conducerea programului de studii 
romanești de la Universitatea 
din Columbus, statul Ohio, a orga
nizat, împreună cu Ambasada țării 
noastre la Washington, o zi dedica
tă României.

Programul manifestării a fost 
consacrat aniversării centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu și 
Unirii Principatelor române. Profe
sorul Garrison Walters, prodecanul

ANGLIA
So-LONDRA 16 (Agerpres). 

cietatea britanică „Newcomen", 
pentru studierea istoriei ingineriei 
șt tehnologiei, a organizat, la Mu
zeul științei, din Londra, o confe
rință consacrată savantului de ori
gine română George Constantinescu.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de profesorul J. A. Barnes,

VIENA : Aprecieri pentru 
pavilionul românesc 

ia Tîrgul internațional 
turistic

VIENA 16 (Agerpres). — Capitala 
austriacă găzduiește, in aceste zile, 
tradiționalul Tirg internațional tu
ristic, la care participă peste 50 de 
firme din 33 de țări din Europa,

Africa, Asia și America, precum 
și 34 birouri de voiaj și 120 de 
firme turistice din Austria. Româ
nia este reprezentată printr-un 
stand al Ministerului Turismului, 
care prezintă vizitatorilor posibili
tățile largi pe care țara noastră le 
oferă turiștilor români și străini în 
stațiunile turistice și balneoclima
terice moderne, la mare și la mun
te, precum și circuitele care permit 
cunoașterea frumuseților sale na
turale și a monumentelor istorice 
și cultural-artistice.

Standul Republicii Socialiste 
România, care se bucură de intere
sul larg 
străin, g 
rlbacher, 
comerț, 
apreciind 
țării noastre la acest tirg, a eviden
țiat rolul turismului în evoluția ra
porturilor româno-austriece, in cu
noașterea reciprocă a celor două 
popoare, precum și dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o 
baza materială 
România.

al publicului austriac și 
fost vizitat de Josef Sta- 
ministrul federal pentru 
meserii, și industrie, care, 
prezența tradițională a

in ultimii ani 
a turismului
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