
I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ!

inteia 1E't'ii/,
IKFRSR:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul UI Nr. 12 597 Miercuri 23 februarie 1983 6 PAGINI - 50 BANI

IDEI SI TEZE NOVATOARE 
IN GîNDIREA POLITICĂ Șl 
ACTIVITATEA INTERNAȚIO
NALĂ A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Partidul Comunist Român, 
militant consecvent pentru 
întărirea colaborării și uni
tății forțelor progresiste și 
democratice din întreaga 
lume în lupta pentru dezar
mare, securitate, indepen

dență și progres
In paffina a Vl-a

Pentru sporirea producției agricole

din acest an

CAMPANIA DE PRIMĂVARA
TEMEINIC PREGĂTITĂj.In scopul desfășurării câmpiile! agricole de primăvară la

dialogul permanent

In scopul .desfășurării campaniei agricole de primăvară la nivelul exigențelor formulat,e de conducerea partidului, în unitățile agricole se fac pregătiri 'ițitenȘe.- După încheierea reparării tractoarelor și a celorlalte utilaje, acum ,se constituie formațiile de lucru. De asemenea, o bună parte din sămînță destinată culturilor ce vor fi însămînțate în prima epocă a și ajuns în unitățile agricole. Este necesar să fie preluate cît .mai ,urgent și semințele de floarea-soarelui, porumb și de alte culturi. Eforturi susținute vor trebui depuse, în aceste zile, pentru amenajarea răsadnițelor, repararea solariilor și producerea răsadurilor de legume, precum și pentru grăbirea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de amenajare a terenurilor în vederea irigării unor suprafețe cît mai întinse. Cum se desfășoară aceste lucrări ? noștri. lata ce ne relatează corespondenții

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a făcut o vizită de lutru și a participat la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală

Analiză pro
fundă, multilatera
lă privind speciali
zarea producției și 
dezvoltarea în per
spectivă a uzinei

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 
a hotărît să parti
cipe cu părți so
ciale la constituirea 
fondului de dezvol
tare economică 
a întreprinderii 

„23 August"

TULCEA. Pentru executarea la timp a însămințărilor de primăvară. în județul Tulcea a fost a- sigurată întreaga cantitate de să- mintă necesară culturilor din prima urgență. Peste 100 tone de să- mință de ovăz și alte semințe pentru culturile din prima urgență au fost condiționate și transportate în unitățile agricole. Agricultorii din județul Tulcea au asigurat din producție proprie 1 037 tone sămînță de soia. 130 tone floarea-soarelui, 304 tone in pentru ulei, 418 tone fasole. Prin repartiții s-a primit, de asemenea, sămînță de porumb care a început să fie transportată de unitățile cultivatoare. (Neculai 
Amihulesei, corespondentul „Scînteii").

MUREȘ. In secțiile și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Mureș s-a încheiat repararea tractoarelor și utilajelor agricole. Valoarea pieselor recondiționate depășește peste 11 milioane lei. Acum, specialiștii trustului S.M.A., în colaborare cu specialiștii din unități urmăresc modul de funcționare a fiecărui utilaj. Au și fost constituite un mare număr de agregate combinate de mașini și utilaje, cu ajutorul cărora vor .fi executate simultan mai multe lucrări, ceea ce va duce la creșterea substanțială a productivității muncii și la diminuarea consumului de carburanți. (Gh. Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

IALOMIȚA. Pentru creșterea producțiilor agricole și livrarea u- nor cantități sporite de cereale la fondul de stat, mecanizatorii, cooperatorii și locuitorii satelor ialo- mițene participă în aceste zile la transportul îngrășămintelor naturale în cîmp, la fertilizarea cerealelor păioase cu îngrășăminte chimice. Pînă în prezent au fost transportate și împrăștiate pe cîmp 320 000 tone gunoi de grajd, cu care s-au fertilizat peste 7 000 hectare. O atenție deosebită se acordă fertilizării suprafețelor ce vor fi însămînțate cu porumb în cultura intensivă. Din suprafața de 38 000 hectare planificată cu această cultură, au fost fertilizate 3 000 hectare, cărora li s-au administrat 110 000 ■ tone ' îngrășăminte naturale. Acolo unde căruțele au fost organizate în coloane, unde încărcarea și împrăștierea în cîmp au fost făcute gospodărește, suprafețele fertilizate cu îngrășăminte naturale sînt mult mai mari decît cele prevăzute. Este cazul cooperativelor agricole Gîrbovi, Munteni Buzău, Gheorghe Doja. Smirna, Miloșești, Balaciu, Grivița și Gheorghe Lazăr, care, zilnic, transportă gunoiul de grajd cu cîte 25—40 de atelaje. In alte unități agricole, cum sînt cele din consiliile agroindustriale Gura Ialomiței, Sinești, Condeești și Făcăeni, atelajele nu sînt folosite la capacita

te. făcînd doar un drum pe zi ; de aici marile rămîneri în urmă la fertilizarea suprafețelor cu îngrășăminte naturale. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").
SATU MARE. In scopul îndeplinirii prevederilor cuprinse în programul de autoaprovizionare. în județul Satu Mare urmează să se cultive în acest an 4 900 hectare cu legume. Acum, grădinarii pregătesc intens viitoarea recoltă. De la trustul județean al horticulturii aflăm că pe 480 hectare au fost aplicate îngrășăminte organice (din 1 425 hectare planificate) și pe 155 hectare — îngrășăminte chimice (din 3 700 ha). Producerea celor 140 milioane fire de răsaduri se face pe 35 hectare de sere și solarii. Practic, lucrările au și început, însă- mînțîndu-se suprafețe însemnate cu varză,- tomate și gulioare timpurii, din care s-au și repicat 1,5 milioane fire. Se cuvine evidențiată preocuparea trustului horticol pentru extinderea inițiativei pornite aici, anul trecut, de a produce legume în culturi protejate la sol cu folie subțire, perforată. Anul acesta urmează să fie cultivate în acest sistem — deosebit de eficient — 60 hectare, în care scop se lucrează în prezent la perforarea foliei. în acest fel se folose.sc doar 500—600 kg folie la un hectar, față de 3 500—4 000 kg cît e nevoie la un hectar de solar. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").
VASLUI. Intr-un județ cu mari suprafețe de teren în pantă cum e Vasluiul, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare constituie o condiție hotărîtoare pentru sporirea rodniciei pămîntulul. în numeroase unități agricole din bazinele hidrografice Vasluieț, Lohan, Racova ș.a., aceste lucrări continuă cu intensitate. în zilele cu timp prielnic, în multe locuri întreprinderile județene de specialitate, cît și unitățile de stat și cooperatiste au executat lucrări pentru redarea în circuitul agricol a noi suprafețe de teren. în comuna Li- povăț, peste 120 de cooperatori. în frunte cu șefii de echipă și specialiștii, au lucrat pe .ceje 15 hectare situate la punctul Corbii,' care erau totdeauna „mușcate" de apă. De asemenea, aici s-au defrișat și curățat de arbuști și nivelat 6 hectare situate la „Capul Dealului". De la primarul comunei, Mircea Ungu- reanu, aflăm că în zilele următoare vor fi executate asemenea lucrări în punctul „Tei", unde vor fi recuperate și redate agriculturii circa 18 hectare. La Vinderei, tarlalele au sporit cu 10 hectare prin desființarea drumurilor inutile și defrișări. Sînt inițiative lăudabile, deoarece numai mina gospodarului face să -rodească fiecare palmă de teren. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, a participat, 
după rodnica vizită de lucru 
făcută, in cursul dimineții de 
marți, la întreprinderea „23 
August" din București, in după- 
amiaza aceleiași zile, la aduna
rea generală a oamenilor muncii 
de la această mare și reprezen
tativă unitate industrială a Ca
pitalei.

La adunare au luat parte to
varășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C, al P.C.R., Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la adunarea generală, tuturor oamenilor muncii din întreprinderea „23 August", un salut călduros revoluționar, în numele Comitetulpi Central, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, împreună cu cele mai bune urări de succes în întreaga activitate. (Urale și aplauze puternice ; 

se scandează „Cșaușescu-P.C.R. !“).Am ținut să particip din nou, și în acest an, la adunarea generală, pentru a putea să cunosc mai îndeaproape cum s-a acționat în vederea realizării programului și a sarcinilor discutate în adunarea precedentă, a obiectivelor — destul de importante — ce revin întreprinderii „23 August", oamenilor muncii de la această uzină in actualul cincinal.Am vizitat în această dimineață unele sectoare ale întreprinderii. Deși am mai fost în acest an în uzină, am rămas plăcut impresio

nat de rezultatele bune obținute în organizarea unor sectoare, în dezvoltarea lor, în mai buna organizare a producției, în ridicarea nivelului tehnic și calitativ. Dealtfel, în 1982, întreprinderea a realizat planul, chiar cu unele depășiri. La unele produse a obținut rezultate mai bune, dar, din păcate, la alte produse de bază a avut rezultate mai slabe. Pe ansamblu, însă, întreprinderea are rezultate bune. în general, oamenii muncii din Capitală — inclusiv de la uzinele „23 August" — au încheiat anul 1982 cu rezultate bune în îndeplinirea planului, în realizarea exportului, aducînd o contribuție importantă la înfăptuirea pe întreaga țară a prevederilor planului cincinal.Pe ansamblu — așa cum am menționat și la Conferința Națională — în primii doi ani ai cincinalului nu am pus accentul pe o dezvoltare extensivă, pe realizarea unui ritm înalt, ci, dimpotrivă, am acționat și am făcut totul 

pentru a asigura trecerea la o dezvoltare intensivă, la înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea privind realizarea unei noi calități a muncii și vieții in toate domeniile de activitate.în același timp, a trebuit să depășim și unele greutăți determinate atît de unele neajunsuri din activitatea noastră, cît și de situația economică internațională grea. Dar, cu toate acestea, am reușit să realizăm o dezvoltare importantă a industriei, a întregii economii naționale și să creăm condiții ca, încă din acest an, din 1983, să trecem la dezvoltarea într-un ritm mai înalt, menținînd însă orientarea de bază privind punerea accentului pe dezvoltarea intensivă, pe calitate — considerînd că, în actualul cincinal, aceasta constituie problema fundamentală pentru industria românească, pentru întreaga dezvoltare economico-socială.Trebuie să acționăm cu toată fermitatea — atît la „23 August", cît și' în toate întreprinderile din 

Capitală și întreaga țară — pentru a asigura aplicarea în viață a programelor și a măsurilor stabilite în vederea ridicării întregii noastre activități industriale la un nivel calitativ și tehnic superior. Repet, consider bune rezultatele obținute de oamenii muncii de la „23 August", deși, cu puțină atenție și o mai bună organizare, se putea face mai mult.Uzinele „23 August" au rămas datoare cu un număr mare de motoare pentru industria noastră de petrol, precum și pentru alte sectoare de activitate. Dar, avînd în vedere rezultatele bune și progresele înregistrate în uzină față de anii anteriori, pot să apreciez rezultatele ca bune și să adresez tuturor oamenilor muncii de la „23 August" cele mai calde felicitări și urarea ca în acest an să obțină rezultate și mai bune ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).Avînd în vedere că oamenii muncii din Capitală au realizat în 

bune condiții planul pe 1982, că au obținut o creștere a producției nete de 7 la sută, au realizat exportul, atît pe total, cît și pe devize convertibile — deși, și în alte întreprinderi din Capitală s-au manifestat unele rămîneri în urmă, dar rezultatele pe ansamblu pot fi considerate bune — doresc ca, de la adunarea generală de la „23 August", să adresez felicitări tuturor colectivelor, tuturor oamenilor muncii din. Capitală și urarea ca în 1983 ei să demonstreze că unele minusuri din activitatea lor au fost întîmplătoare și că pot obține rezultate și mai bune 1 (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).După cum este bine cunoscut, planul pe 1983 prevede un ritm mai înalt de dezvoltare a industriei, a agriculturii, a celorlalte sectoare. Avem toate condițiile să realizăm prevederile planului și, dacă vom lucra așa cum este necesar și cum se impune, putem chiar să obținem o depășire a acestor prevederi. Spunînd aceasta, mă 

bazez pe faptul că în prima lună 
a acestui an am realizat deja planul cu o anumită depășire. Deci, ceea ce se impune pentru următoarele 11 luni este să menținem ritmul și depășirea care am realizat-o în prima lună a anului. Aceasta este valabil și pentru uzinele „23 August", pentru că și această întreprindere a realizat în bune condiții planul pe prima lună a anului, chiar cu o anumită depășire. De aceea, și pe Capitală și la „23 August" și, desigur, pe întreaga țară, se impune să luăm toate măsurile, în spiritul prevederilor planului, al hotărîrilor Conferinței Naționale, pentru a asigura în acest an înfăptuirea neabătută a sarcinilor de care depinde realizarea în bune condiții a întregului cincinal, a obiectivului strategic privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare. Dispunem de tot ce este necesar pentru aceasta.
(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 23 februarie 1983Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreprinderea „23 August11

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele republicii, a făcut 
marți o vizită de lucru la în
treprinderea „23 August”.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană.Vizita a prilejuit o analiză temeinică, exigentă, a realizărilor obținute, a posibilităților și căilor pe baza cărora acest puternic colectiv poate să-și sporească aportul la înfăptuirea prevederilor planului cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu factorii de răspundere din ministerul de resort și centrala industrială de profil, cu muncitorii și specialiștii întreprinderii a cuprins o arie largă de preocupări vizînd problematica specifică industriei construcțiilor de mașini. Pornindu-se de Ia ponderea pe care această mare întreprindere o deține în ansamblul economiei Capitalei, al industriei naționale constructoare de mașini, în cadrul vizitei au fost e- xaminate cu profunzime și stabilite măsuri eficiente pentru a se asigura ridicarea continuă a calității și competitivității produselor, asimilarea de noi utilaje și instalații menite să înlocuiască importul, promovarea pe scară largă a progresului tehnic, creșterea productivității muncii, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și e- nergie electrică, ridicarea continuă a eficientei întregii activități.La sosirea pe platforma industrială din această zonă a Capitalei, mii de 

muncitori au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă și entuziastă manifestare de stimă și dragoste. Ei scandau „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I", dînd expresie sentimentelor de profundă recunoștință față de partid și secretarul său general, pentru preocuparea și grija statornică consacrate edificării unei economii moderne, creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Florian Ionescu, prim-secre- tar al Comitetului de partid al sectorului 3, Alexandru Mărgăritescu, director general al centralei industriale de profil, de reprezentanți al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Grupuri de muncitori și muncitoare au oferit cu dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu frumoase buchete de flori.Prezentînd rezultatele obținute de acest puternic detașament al industriei constructoare de mașini în primii ani ai actualului cincinal, directorul întreprinderii. Paul Blaier, a subliniat că aceste succese sînt nemijlocit legate de sprijinul și îndrumarea permanentă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu care, cu prilejul repetatelor vizite de lucru, â stimulat capacitatea creatoare a întregului colectiv.Anul trecut, de exemplu, constructorii de mașini de la „23 August" și-au onorat principalii indicatori cantitativi și calitativi ai planului, obținînd sporuri semnificative față de 1981, atît la producția netă, cît si la export. Acestora li s-au adăugat rezultatele bune în domeniul creșterii productivității muncii, al diminuării consumurilor.

Gazdele l-au Invitat pe secretarul general al partidului să viziteze cea mai veche hală a uzinei, devenită astăzi, în urma unor continue transformări și modernizări, secția de prototipuri și încercări, unde se vor realiza toate asimilările de tehnologii pentru sectorul cald.în cadrul unei expoziții special a- menajate aici, conducătorului partidului și statului i-au fost prezentate preocupările menite să conducă la reducerea im,porturilor, la asigurarea unui nivel calitativ competitiv pe plan internațional a întregii producții de motoare, compresoare și locomotive. Expoziția relevă pregnant modul direct și concret în care puternicul colectiv de la „23 August" acționează pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de Conferința Națională a partidului pentru reducerea consumurilor de metal, de energie și combustibil, recuperarea surselor de energie refolosibile și materialelor.Alături de muncitori, aici Iși desfășoară activitatea de proiectare și cercetare colectivul institutului de profil de pe lingă întreprindere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să cunoască o seamă de realizări obținute în domeniul elaborării unor tehnologii moderne, de mare randament și productivitate, diverse piese și subansamble, matrițe,, scule și dispozitive, creații ale specialiștilor întreprinderii și care înlocuiesc cu succes importurile de. produse similare, contribuind la îmbogățirea continuă a zestrei tehnice a unității, precum și la ridicarea parametrilor produselor. Se evidențiază că în centrul preocupărilor cadrelor tehnice se situează probleme de deosebită actualitate pentru industria noastră constructoare de mașini — crearea de utilaje cu înalte performante, sporirea eficienței în exploatare, re- ducerea consumurilor de metal și de alte materii prime și materiale, de energie și combustibil.

Remarcind modul în care a fost transformată această construcție destinată secției de prototipuri și încercări. secretarul general al partidului a cerut conducerii întreprinderii să găsească soluții pentru folosirea cît mai judicioasă a spațiilor din hală, pentru apropierea și mai mult a colectivelor de cercetare și proiectare de atelierul de producție. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat specialiștilor să procedeze la folosirea diferențiată a aluminiului în raport de gradul de puritate real cerut în producția de aliaje, utilaje și instalații, să fie generalizate tehnologiile originale, care și-au confirmat pe deplin eficiența. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat specialiștilor să pună la punct tehnologii care să asigure o verificare complexă și concludentă a diferitelor produse, astfel încît să fie redusă perioada de probe, încercări și asimilare în fabricația curentă..în continuare, au fost vizitate fabricile de compresoare și motoare. Secretarului general al partidului i-au fost prezentate noile linii de fabricație a arborilor cotiți, carterelor, chiulaselor, a altor piese de complexitate ridicată, care asigură o productivitate mult sporită, în comparație cu vechile tehnologii, consumuri mai mici de metal și energie, precum și obținerea unor produse cu.parametri . tehnici superiori. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost, de asemenea, prezentată familia de motoare diesel, ce șe disting prin. performanțe deosebite. Apreciind această realizare, secretarul general al partidului a indicat să se treacă la diversificarea producției de motoare, atît pentru locomotive, cît și pentru navele fluviale și maritime. S-a cerut conducerii ministerului de resort să asigure o redistribuire pe întreprinderi a producției de motoare, în funcție de puterea acestora.O bună impresie au făcut rezultatele obținute în fabricația de com

presoare, produse de înalt nivel tehnic, solicitate, asemenea altor realizări ale întreprinderii „23 August", atît în țară, cît și peste hotare. Secretarul general al partidului a indicat ca anumite utilaje tehnologice să fie trecute în profilul altor întreprinderi, pentru a se crea toate condițiile ca, prin folosirea spațiilor existente și a experienței dobîndite, să se asigure o dezvoltare rapidă a producției de compresoare, domeniu în care există condiții ca unitatea să devină unul din marii producători de asemenea utilaje. Totodată, s-a cerut specialiștilor întreprinderii să dezvolte producția de gazomotocompresoare, atît pentru nevoile economiei naționale, cît și pentru export.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate cele mai noi realizări în domeniul construcției de locomotive diesel-hidraulice și diesel- electrice. O impresie deosebită produc prototipurile locomotivelor electrice de 1 100 și 1 500 C.P., ce se remarcă prin randamente superioare, prin parametri tehnico-funcționali ridicați, printr-o concepție constructivă modernă.Ultima parte a vizitei a fost consacrată sectoarelor calde. Se vizitează noua forjă — dată în folosință anul trecut — care oferă o imagine grăitoare a rezultatelor obținute de industria noastră constructoare de mașini pe linia modernizării tehnologiilor și utilajelor, a mecanizării unor operațiuni. Sînt scoase în evidentă preocupările pentru îmbunătățirea oțelurilor forjate prin tratament termic, o seamă de acțiuni menite să contribuie la economisirea mai accentuată a metalului, prin trecerea la matrițarea pieselor din fabricația de serie.Secretarul general al partidului a atras atenția conducerii întreprinderii asupra necesității dotării cu noi utilaje a spațiilor existente în halele construite pentru sectoarele calde. 

în același timp, s-a cerut specialiștilor să se preocupe pe mai departe de găsirea unor soluții care să permită mecanizarea în continuare a operațiilor de la forjă, îndeosebi a lucrărilor grele.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat puternicului colectiv muncitoresc și tehnic al întreprinderii „23 August" să acorde în continuare o deosebită atenție asimilării de produse noi, comparabile cu cele mai bune cunoscute pe plan internațional. asigurării îndeplinirii exemplare a planului, valorificării superioare a metalului, a tuturor materiilor prime și materialelor, concomitent cu reducerea consumurilor.Pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu nețărmurită dragoste și stimă, cu cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință. Conducătorului iubit al partidului i-au fost adresate, din a- dincul inimii, urări de multă sănătate și putere de muncă, spre binele șl fericirea clasei muncitoare, a întregii noastre națiuni socialiste. Secretarul general al partidului a răspuns cu căldură acestor calde manifestări. s-a întreținut cu numeroși constructori de mașini, interesîndu-se de condițiile lor de muncă și de viată, de rezultatele obținute. Tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a urat noi succese în activitate, multă sănătate și fericire.în dialogul purtat cu factorii de răspundere prezenți la această vizită. conducătorul partidului și statului a cerut să fie amplasate, în zona de la intrarea în întreprindere, magazine moderne, care să asigure o mai bună aprovizionare a oamenilor muncii de aici cu diferite produse.în încheierea vizitei, directorul întreprinderii a mulțumit cu deosebită căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor celor ce muncesc în puternica citadelă industrială „23 August", pentru indicațiile date și a exprimat hotărîrea întregului colectiv de a înfăptui în mod exemplar 

prevederile planului anual și pe întregul cincinal, sarcinile ce le revin din documentele adoptate de cel de-al XII-lea Congres și Conferința Națională ale partidului, recomandările făcute de conducătorul partidului și statului nostru, de a spori contribuția la înzestrarea economiei naționale cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, la creșterea prestigiului produselor românești pe plan mondial, la înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea unitate bucureșteană. dialogul purtat cu oamenii muncii din această citadelă muncitorească a scos în evidență preocuparea constantă a secretarului general al partidului față de bunul mers al acestei unităti-e- talon a industriei noastre constructoare de mașini, față de condițiile de lucru ale marelui său colectiv, față de necesitatea de a imprima o calitate nouă, superioară, întregii activități.
★După vizita de lucru efectuată la Întreprinderea „23 August", tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pprit la intersecția Căii Moșilor cu Bulevardul Republicii, unde împreuna cu factori de răspundere din Capitală a examinat o serie de probleme de urbanistică și sistematizare.Secretarului general al partidului l-au fost prezentate soluții pentru amenajarea acestui tronson al Căii Moșilor, aflat în fază avansată de construcție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat măsuri care să asigure realizarea corespunzătoare a noilor construcții prevăzute în această zonă situată în perimetrul central al municipiului București, conservarea unor clădiri care prezintă Interes din punct de vedere arhitectonici și istoric, folosirea cît mai judicioasă a suprafețelor de teren construibil.

ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUICII DE LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST**
(Urmare din pag. I)Pornindu-se de la analiza exigentă, responsabilă a principalelor probleme de care depind realizarea integrală, ritmică a tuturor indicatorilor de plan, sporirea productivității muncii, reducerea în continuare a consumurilor materiale și energetice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții, creșterea beneficiilor și a rentabilității întregii activități a întreprinderii, în cadrul adunării generale a oamenilor muncii de la cunoscuta întreprindere bucureșteană s-au dezbătut și adoptat hotărîri de însemnătate deosebită cu privire la perfecționarea întregului proces de producție, a activității economico- financiare, la buna gospodărire a materiilor prime și energiei, Ia creș- terep veniturilor și bunăstării oamenilor muncii.Participarea secretarului general al partidului la lucrările adunării generale din cadrul acestei importante unități constructoare de mașini a pus în lumină preocuparea constantă a conducătorului partidului și statului nostru de a examina în mod concret, la fața locului, realizările colectivelor unităților' economice, de a discuta și hotărî împreună, cu oamenii muncii, pe baza experienței acumulate, măsurile cele mai potrivite pentru, impulsionarea activității productive, pentru ridicarea acesteia pe o treaptă calitativ superioară. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu ' în mijlocul oamenilor muncii de la „23 August" s-a înscris ca un moment de deosebită importanță, cu profunde semnificații atît în viața întreprinderii bucureștene, cît și a celorlalte unități economice din întreaga țară, unde se desfășoară în această perioadă, într-o atmosferă de înaltă exigență comunistă, de responsabilitate muncitorească, adunările generale ale oamenilor muncii — ilustrînd însemnătatea pe care partidul, secretarul său general o acordă adîncirii democrației noastre socialiste, asigurării celui mai adecvat cadru de participare efectivă și directă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii la conducerea activității eco- nomico-sociale, a întregii societăți. Ea a evidențiat în mod pregnant rolul esențial,- determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în perfecționarea continuă a întregii activități economice, în ridicarea pe plan superior a planificării, organizării și conducerii producției de bunuri materiale, în aplicarea principiilor autocondu- cerii muncitorești, în transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a programelor adoptate de Conferința Națională a partidului, în antrenarea tuturor forțelor națiunii pentru înfăptuirea cu succes a mă

reței opere de edificare a socialismului și comunismului în România.Participarea secretarului general al partidului la lucrările forului suprem de conducere muncitorească a marii întreprinderi bucureștene a prilejuit și de această dată exprimarea sentimentelor de adîncă dragoste și prețuire cu care muncitorii, inginerii, tehnicienii de la „2ă August", întreaga noastră clasă muncitoare, întregul popor român îl înconjoară pe conducătorul partidului și statului nostru, reafirmarea recunoștinței lor fierbinți pentru neobosita sa activitate consacrată dezvoltării necontenite a patriei, creșterii bunăstării și fericirii tuturor cetățenilor ei, sporirii prestigiului României socialiste în lume.Cu aceste calde simțăminte — pe care întreaga națiune română și le-a exprimat omagiind împlinirea a 50 'de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și sărbătorirea zilei sale de naștere — a fost întîmpinat secretarul general al partidului la sosirea în sala clubului întreprinderii, unde s-a desfășurat adunarea. într-o atmosferă însuflețită, de puternică vibrație patriotică, cei prezenți au ovaționat și aclamat îndelung, au scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — La mulți ani !“.Adreslndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, în deschiderea adunării, tovarășul Petre Răducanu, președintele comitetului sindicatului al întreprinderii „23 August", a spus :Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Dînd glas gîndurilor șl slmțămin- telor de fierbinte dragoste și aleasă prețuire pe care vi le purtăm dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, arhitectul inspirat și clarvăzător al noii Românii, revoluționarul înflăcărat ce ne conduce cu înțelepciune pe drumul luminos al socialismului și comunismului, strălucită personalitate a lumii politice contemporane, vă exprimăm, în numele celor 18 000 de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, cele mai calde mulțumiri, împreună cu întreaga recunoștință pentru tot ceea ce întreprindeți spre binele și înflorirea continuă a patriei, pentru fericirea și bunăstarea națiunii noastre socialiste.îngăduițl-ne ca, In aceste momente cu adinei semnificații în inimile și conștiința noastră, să vă aducem cel mai profund omagiu pentru eroica și glorioasa dumneavoastră activitate revoluționară, pusă de peste cinci decenii în slujba înfăptuirii celor mai înalte idealuri de dreptate socială, independență și suveranitate națională, progres, bunăstare și pace ale poporului nostru.

Mulțumindu-vă, din toată Inima, pentru noua vizită de lucru efectuată în întreprinderea noastră, elocventă expresie a stilului de muncă dinamic, revoluționar, a dialogului rodnic pe care-1 pur- tați permanent cu oamenii muncii. pentru înalta cinste ce ne-o faceți de a participa la adunarea noastră generală, vă încredințăm că sîntem puternic mobilizați, astfel încît în acest an să realizăm și să depășim sarcinile ce ne revin, să înfăptuim, neabătut, istoricele hotărîri adoptate de Conferința Națională a partidului.In continuare s-au ales comisiile de lucru și a fost aprobată ordinea de zi.Materialele supuse dezbaterii au fost studiate în prealabil de delegații la adunare.Trecîndu-se la discuțiile generale, au luat cuvîntul tovarășii : Marian 
Avram, muncitor trasator la secția compresoare, Erou al Muncii Socialiste, Ștefan Cazacu, maistru la secția forjă, Vasile Marinescu, director la fabrica de locomotive, Geor- geta Bălan, muncitor turnător-for- mator la secția turnătorie oțel, Dan 
Ionescu, director la fabrica de motoare, Mihai Demici, muncitor sudor la secția reparații capitale, Ilie 
Chiriță, muncitor frezor la secția sculărie, Rafila Dragomirescu, tehnician, președinta comisiei de femei, Liviu Jovmir, director la ICSIT „Faur", Gabriel Malion, muncitor lăcătuș, secretar al comitetului U.T.C. al întreprinderii, Du
mitru Daiciu, muncitor lăcătuș la secția aparataj, Paul Blaier, director general al întreprinderii „23 August", 
Constantin Udroiu, maistru la secția utilaje complexe, Ovidiu Todiriță, Inginer în colectivul de specialiști pe operații tehnologice. Adunarea generală a oamenilor muncii este informată că SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, A HOTARÎT SA 
PARTICIPE CU PĂRȚI SOCIALE 
LA CONSTITUIREA FONDULUI 
DE DEZVOLTARE ECONOMICA A 
ÎNTREPRINDERII „23 AUGUST", hotărire primită cu deosebită satisfacție și mîndrie de cei prezenți. în legătură cu aceasta, a luat cuvîntul 
Dumitru Badea, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată, în numele participan- ților, al întregului colectiv muncitoresc de la întreprinderea „23 August", rugămintea de a lua cuvîntul la adunare.

Primit cu multă căldură și entu
ziasm, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare, cu legitimă mîndrie, fiind subliniată cu vii și repetate aplauze, urale și ovații.Aprecierile și îndemnurile rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu au însuflețit și vor călăuzi eforturile creatoare, întreaga activitate pe care puternicul detașament muncitoresc al întreprinderii „23 August" o consacră. cu dăruire și abnegație, progresului economiei naționale, înfloririi continue a patriei. Cei ce lucrează în această importantă unitate a industriei constructoare de mașini și-au exprimat cu putere voința de a face totul pentru transpunerea în fapte a indicațiilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului. pentru a contribui, într-o măsură sporită, împreună cu întreaga noastră clasă muncitoare, cu întregul popor, la înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a luminosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Făcîndu-se ecoul gîndurilor și sentimentelor celor prezenți, președintele comitetului sindicatului întreprinderii „23 August" a spus :Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,îngăduiți-ne să vă adresăm, din adîncul inimii, în numele participan- ților la adunarea noastră generală, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderea „23 August", cele mai alese mulțumiri și cea mai fierbinte recunoștință pentru indicațiile și orientările deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat cu acest prilej în vederea îmbunătățirii întregii activități ce o vom desfășura.Vă asigurăm, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face din orientările date de dumneavoastră programul nostru concret de muncă, vom acționa cu hotărire, cu fermitate și răspundere comunistă, pentru înlăturarea deficiențelor existente, pentru unirea eforturilor întregului personal muncitor in îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice și politico-educative ce ne revin, în scopul creșterii contribuției noastre la dezvoltarea economică accelerată a patriei, înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Vă mulțumim încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă urăm să ne trăiți întru mulți ani. spre binele și fericirea poporului, pentru continua prosperitate a României socialiste.

Asigurindu-1 de ferma lor hotărire de a munci mai bine, participanții la adunarea generală au făcut din nou tovarășului Nicolae Ceaușescu, la plecare, o emoționantă manifestare de dragoste și prețuire. Ei au scandat îndelung, cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, SȘfeaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîn- dria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — Pace !". Totul se constituie, în aceste momente deosebite, într-o imagine vibrantă a unității strînse, indestructibile a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a în
Trăim cu toții astăzi sentimente de adîncă satisfacție și mare bucurie pentru faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii. se află din nou in mijlocul nostru, pentru a ne îndruma și orienta, ca de fiecare dată, întreaga activitate consacrată îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal.Acum, cînd întreaga țară sărbătorește cu aleasă cinstire pe eminentul său conducător, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară pusă în slujba înfăptuirii idealurilor și aspirațiilor celor mai înalte ale poporului, oamenii muncii din întreprinderea „23 August" vă aduc, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, omagiul cel mai fierbinte, exprimat prin faptele noastre de muncă, prin hotărîrea fermă de a acționa neabătut pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Realizările obținute de poporul nostru confirmă justețea și realismul politicii științifice a partidului și statului, a tezelor și orientărilor dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, în vederea valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, modernizării structurii producției și creșterii exportului, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a eficientei și realizarea unei noi calități în toate domeniile.Asemenea multor unități din Capitală și din țară, întreprinderea „23 August" a beneficiat în permanență de sprijinul și îndrumarea nemijlocită a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, indicațiile date cu prilejul vizitelor de lucru în mijlocul colectivului nostru de muncă dinamizînd energiile și capacitatea oamenilor muncii pentru folosirea mai bună a resurselor materiale șl umane de care dispunem.îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, să dăm glas sentimentelor noastre vibrante de mulțumire, de fierbinte dragoste șl 

tregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general, unitate ce dă forță și trăinicie orînduirii noastre socialiste.
★Adunarea generală a aprobat darea de seamă pe bază de bilanț a consiliului oamenilor muncii privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute în realizarea planului și a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii pe anul 1982 ; angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe anul 1983 ; proiectul programului unitar de măsuri al adunării generale a oamenilor muncii din în

darea de seamănemărginită recunoștință pentru grija statornică ce o purtați clasei muncitoare, bunăstării și fericirii întregului popor și să vă urăm multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce, cu aceeași clarviziune și fermitate, pe drumul edificării socialismului și comunismului.în continuare, în darea de seamă se subliniază că în anul 1982 colectivul întreprinderii a realizat principalii indicatori cantitativi și calitativi ai planului, obținînd importante creșteri față de rezultatele anului 1981. Producția marfă și producția marfă vîndută și încasată s-au reali-
TEXT PRESCURTAT

zat In proporție de 100,4 la sută, iar producția netă de 100,8 la sută. A fost îndeplinit și depășit planul la export. Planul la investiții a fost realizat în proporție de 108,4 la sută. Acordîndu-se atenție creșterii eficientei economice, s-a realizat planul productivității muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 3,8 lei, cele materiale cu 2,9 lei, iar beneficiul a fost îndeplinit în proporție de 100,1 la sută.în comparație cu realizările anului 1981, in 1982 s-a obținut o producție netă mai mare cu 10,8 la sută, iar exportul a crescut cu 5,7 la sută.în această perioadă, consiliul oamenilor muncii a acordat o mai mare atenție creșterii gradului de tehnicitate și de complexitate al produselor fabricate, ceea ce a făcut ca la finele anului 1982 ponderea produselor noi și modernizate în valoarea producției marfă să reprezinte 36,5 la sută, fiind asimilat un număr important de produse noi.Pornind de la indicațiile date de secretarul general al partidului privind reducerea importurilor, consiliul oamenilor muncii a antrenat în această acțiune un important număr de specialiști din cercetare, proiecta

treprinderea „23 August" — București pentru anul 1983 ; fabricile, secțiile. formațiile de lucru fruntașe și oamenii muncii fruntași pe întreprindere în întrecerea socialistă pe anul 1982 ; contractul colectiv de muncă pe anul 1983 ; programul de reexaminare și îmbunătățire a normelor de muncă. Totodată, s-a aprobat volumul anual al depunerilor, pe ansamblul întreprinderii, de participare a Oamenilor muncii cu părți sociale la fondul de dezvoltare a întreprinderii. Participanții la adunare au aprobat componența consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.
re și execuție, care au reușit să diminueze efortul valutar numai pe devize convertibile cu 34,2 la sută, asi- milînd suplirpentar un mare număr de subansamble pentru compresoare, motoare și locomotive.O serie de produse noi realizate in anul 1982, prin concepția lor constructivă, au contribuit direct la economii de materii prime, materiale, combustibili și energie. Ca urmare, s-au realizat economii pe ansamblul întreprinderii însumind 2 086 tone metal, 1 257 MWh energie electrică, 8 484 tone combustibil convențional.Concomitent cu aceste rezultate, s-a acordat o atenție sporită creării unor condiții tot mai bune de muncă și viață oamenilor muncii. Retribuția medie a crescut cu 168 lei pe persoană față de 1981. Au fost date în folosință 3 microcantine, s-a îmbunătățit dotarea căminelor de nefamiliști, 282 oameni ai muncii au primit locuințe noi, între care un bloc cu 80 de apartamente proprietatea întreprinderii, iar pentru copii s-au asigurat 1 210 locuri noi în creșe și grădinițe.Toate aceste succese sînt rezultatul activității desfășurate de întregul nostru colectiv sub conducerea organizației de partid, reflectînd creșterea rolului consiliului oamenilor muncii, al organizațiilor de sindicat și de tineret în soluționarea sarcinilor economice și sociale ce ne-au revenit în această perioadă.La baza rezultatelor pe care le-am obținut — se relevă în darea de seamă — s-a situat „Hotărîrea-program" a- doptată în anul 1981, din inițiativa șl cu sprijinul dumneavoastră nemijlocit, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, prin obiectivele prioritare prevăzute, a determinat îmbunătățirea întregii noastre activități, creînd astfel condiții ca în 1982 să îndeplinim principalii indicatori ai planului, să modernizăm producția în ritm mai rapid, odată, cu creșterea calității și eficienței acesteia. în acest spirit, în urma unei largi con-
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea generală a oamenilor muncii 

de la întreprinderea „23 August" din Capitală
(Urmare clin pag. I)Trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea programelor privind energia și,materiile prime. Și în această privință rezultatele clin prima lună sînt, pe ansamblu, pozitive. Să acționăm pentru a asigura, în toate sectoarele producătoare de materii prime, aplicarea măsurilor stabilite, în așa fel încît să realizăm, și în aceste sectoare, nu numai îndeplinirea, dar chiar depășirea programelor adoptate de Conferința Națională.Avem, într-adevăr, multe de făcut în domeniul creșterii mai puternice a nivelului tehnic și calitativ al întregii activități. Trebuie să înțelegem bine că realizarea noii calități a muncii și vieții presupune să facem totul pentru a asigura îmbunătățirea calității produselor, ridicarea nivelului tehnic. Să acționăm cu toată fermitatea pentru ca cercetarea, tehnologia noastră, toate cadrele tehnice, toți muncitorii să-și unească eforturile pentru a obține o îmbunătățire radicală, un salt revoluționar în acest domeniu. Noi, în România, trebuie să considerăm că sîntem, și în domeniul tehnicii și al industrializării, în plin proces de înfăptuire a revoluției tehnico-științi- fice — și trebuie să facem totul, în toate domeniile de activitate, pentru a obține produse și tehnologii la nivelul celor mai bune pe plan mondial, deoarece numai în acest fel produsele românești vor fi competitive, se vor putea măsura și vor putea concura cu produsele similare din străinătate. Ele trebuie să demonstreze că oamenii muncii — inginerii, tehnicienii, cercetătorii, muncitorii — constructorii socialismului din România, stăpîni în țară, stăpîni pe destinele patriei, sînt în stare să asigure, și în domeniul tehnicii, realizarea unor produse superioare, competitive. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).In dezvoltarea generală, întreprinderea „23 August" are în acest an sarcini deosebite. In cursul vizitei de astăzi am constatat — subliniez încă o dată — o serie de rezultate pozitive. Dar, sînt încă multe de făcut. Este necesar să trecem și să stabilim un profil mai clar și de perspectivă al întreprinderii. Dealtfel, întreprinderea „23 August" s-a dezvoltat treptat de la o întreprindere cu caracter general de mecanic-șef al construcțiilor de mașini sau al economiei, ajungînd la o anumită specializare. în acest an trebuie să-i stabilim clar profilul, pentru a ne concentra forțele în realizarea produselor de calitate corespunzătoare. Să transferăm unele activități din această uzină la alte întreprinderi, specializînd și transfor- mînd întreprinderea „23 August" într-o uzină modernă, axată pe cîteva domenii principale de activitate. In primul rînd, uzina trebuie să se specializeze în motoare mari, inclusiv navale. Avem în vedere ca la „23 August" să producem motoare pînă la 6 000—8 000 de C.P. Față de motoarele pe care le faceți acum, aceasta este o sarcină importantă, dar considerăm că uzina dispune astăzi de capacitatea tehnică, de un bun colectiv de oameni ai muncii în stare ca, încă din acest an, să treacă la realizarea acestui obiectiv, în așa fel încît în cîțiva ani să ajungem să creștem producția de 4—5 ori —• atît ca număr de motoare, cît și în mii C.P. Aceștia sînt termenii de la care trebuie să pornim în realizarea acestui program. Tocmai de aceea am avut în vedere să transferăm o serie de produse la alte întreprinderi, pentru ca uzina „23 August" să poată realiza acest obiectiv. Avem în vedere să realizăm această creștere de 4—5 ori în 3—4 ani cel mult. Dar, dacă voi vă veți apuca să analizați temeinic, poate veți reuși să fiți maj îndrăzneți și să realizați această sarcină chiar într-un termen mai scurt. (Aplauze puternice, îndelun
gate).în al doilea rînd, trebuie să dezvoltăm puternic producția de com- presoare. De fapt, trebuie să avem aici un puternic sector de compre- soare care să soluționeze toate cerințele economiei naționale și, bineînțeles, să asigure și exportul necesar. Și în această privință cerințele sînt mari, producția trebuie să crească de cîteva ori, inclusiv nivelul ei calitativ.De asemenea trebuie să rămînă ca un sector important producția de locomotive ; să dezvoltăm sectorul de aparataj și noua producție de mijloace grele de transport, care — dacă am porni de la ceea ce se realizează astăzi — trebuie să crească de 10—15 ori. Am creat, de fapt, o uzină nouă și trebuie ca, în 2—3 ani, să realizăm acest obiectiv. De asemenea, va trebui să rămînă în continuare un sector de utilaje tehnologice de înaltă tehnicitate.în profi'ul acesta de producție — desigur, cu sectoarele calde, cu tot ce este necesar — întreprinderea va putea să se specializeze și să devină o uzină nouă, cu o producție de înaltă tehnicitate. Desigur, și motoarele, și compresoarele, și locomotivele, și aparatajul, și mijloacele grele care se realizează în întreprindere trebuie să fie printre cele mai bune din Europa! Aceasta este sarcina care o punem în fața oamenilor muncii de la „23 August" ! (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Aceasta impune ca, în următoarele săptămîni, să se aducă îmbunătățiri programului de organizare, de profilare și de dezvoltare a întreprinderii „23 August". Să luăm măsuri corespunzătoare, în toate domeniile, pentru realizarea acestor obiective, considerînd anul acesta nu ca un an de organizare, ci ca un an în care trebuie să obținem o creștere a producției cu 40—50 la sută față de 1982, atît la motoare, cît și la compresoare, pre'cum și în celelalte sectoare de activitate.Am discutat în cursul dimineții aceste probleme, nu doresc să insist prea mult asupra lor. Consider însă că adunarea generală va trebui să adopte de principiu hotărî- rea și să dea sarcina consiliului de conducere, să ceară ministerului ca, în cursul lunii martie, să fie definitivat complet programul de dezvoltare viitoare, cu toate măsurile de dotare tehnică, de organizare tehnologică și tot ceea ce se impune — nu vorbesc de investiții pentru că acestea sînt în parte în curs de desfășurare și vor trebui realizate în întregime. Să facem în așa fel încît, pînă în 1985, întreprinderea „23 August" să devină o întreprindere model, nu numai în România, dar, în domeniul său — în producția de motoare, de compresoare și de locomotive — să poată fi competitivă și chiar mai bună decît multe din Europa, din țările dezvoltate ! Avem această capacitate, am încredere în colectivul de la „23 August" și sînt convins că se va achita cu cinste de această sarcină! (Aplauze 
și urale puternice, Îndelungate ; 
so scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Realizarea acestor obiective cere, desigur, măsuri hotărâte din partea consiliului de conducere, a direcției, a adunărilor generale, a tuturor oamenilor muncii. Ele deschid perspective pentru o activitate intensă din partea cercetării în domeniul tehnologiei — și trebuie să unim toate aceste forțe, toți oamenii muncii, pentru a realiza acest obiectiv, precum și ridicarea nivelului tehnic, calitativ al producției.Este necesar, de asemenea, să acordăm o atenție mai mare problemelor creșterii productivității muncii. Șl în această privință s-au realizat progrese, dar trebuie ca pînă în 1985 întreprinderea „23 August" — ca dealtfel toate întreprinderile din Capitală și din întreaga țară — să obțină o creștere a productivității muncii care să fie comparabilă cu cea realizată în țările dezvoltate din Europa. De altfel, lucrăm acum la un program special — pe care îl vom definitiva în luna martie, și-1 vom dezbate în întreaga țară — cu privire la creșterea productivității muncii. Aceasta presupune măsuri pentru buna organizare a muncii, a fluxului de producție din întreprindere, pentru introducerea mecanizării și automatizării, aplicarea de tehnologii noi în prelucrare,' utilizarea de mașini-agregat, deci o serie de măsuri care să modernizeze întregul proces de producție. Am văzut astăzi, în unele sectoare, multe lucruri bune, dar trebuie să mergem pînă la capăt cu mecanizarea, cu înlocuirea muncii manuale. Desigur, nu este vorba, șl nici nu vom putea niciodată să înlocuim munca omului. Dar să punem omul să-și producă mijloace moderne, care să-l ajute în creșterea productivității muncii, în ridicarea nivelului tehnic al producției.în această privință aveți posibilități mari. Am impresia că în organizarea pe care o vom stabili în cursul lunii martie, privind dezvoltarea generală, trebuie să vedem cum este organizată și cum asigurăm și activitatea de modernizare, de introducere de noi tehnologii, de mecanizare cu mijloace proprii. Ați prezentat ceva, în această privință, âar consider că pentru „23 August" este puțin ceea ce se realizează — chiar față de alte întreprinderi din țară — în domeniul mecanizării, al asigurării unor tehnologii noi în producție, pentru că vrem să realizăm o ..productivitate superioară, în primul rînd pe calea tehnologiilor, a mecanizării și automatizării producției.Desigur, a doua cale este ridicarea nivelului profesional, tehnic, științific al tuturor oamenilor muncii. Și inginerul, și muncitorii, toată lumea, trebuie să înțeleagă că pentru realizarea acestor lucruri trebuie însușite noi și noi cunoștințe.Trebuie acționat permanent pentru ridicarea nivelului de calificare, de cunoștințe al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor în toate domeniile ! Mașinile noi, moderne, cer și cunoștințe tehnice corespunzătoare. Trebuie nu numai să învățăm să le mînuim, dar și să concepem, să gîndim și să realizăm mașini mai bune, chiar față de ceea ce este în străinătate în acest domeniu ! Nimeni nu poate asigura soluționarea mai bună a problemelor — de mecanizare, de automatizare — care se pun într-un sector sau altul decît cei care mînuieșc mașina, împreună cu inginerii, cu muncitorii, cu oamenii din cercetare. Unind toate aceste forțe, acționînd împreună, vom putea — și trebuie — să soluționăm rapid această problemă. Deci, problema ridicării nivelului de cunoștințe profesio

nale, tehnice, științifice constituie acum o cerință fundamentală pentru a înfăptui hotărîrile Congresului al XII-lea, Programul partidului, pentru a asigura o nouă calitate a muncii și a vieții în toate domeniile. (Aplauze și urale pre
lungite).Este necesar să acordăm o atenție mult mai mare realizării de mașini, de utilaje, de motoare, compresoare, de tot ceea ce este stabilit să producem la „23 August" — cu un consum redus de materiale. Problema reducerii consumurilor energetice și materiale trebuie să constituie o preocupare zilnică a tuturor oamenilor muncii, a conducerii întreprinderii. Dar trebuie să realizăm motoare, compresoare cu un consum tot mai redus de combustibil și energie. Aici s-a vorbit despre această preocupare a oamenilor din întreprindere. Dar, tovarăși, motoarele noastre — și nu numai ale noastre, ci și cele ce se realizează pe plan mondial — consumă încă mult. Toată lumea se preocupă de a găsi căile realizării de motoare, de compresoare care să asigure realizarea unei puteri mari de tracțiune, dar cu un consum minim de combustibil. Pentru uzinele „23 August" — ținînd seama de ceea ce produce și de produsele în care se specializează — problema reducerii consumurilor trebuie deci privită sub două aspecte : trebuie realizată o reducere a consumurilor în producerea propriu- zisă a motoarelor, compresoarelor și a produselor, dar, în același timp, trebuie realizate motoare care să aibă un consum redus, care să se reflecte în reducerea consumurilor la beneficiari, în țară și în străinătate. Aceasta va constitui, dealtfel, o latură de importanță deosebită pentru creșterea competitivității acestor produse pe plan internațional.Trebuie să ne ocupăm serios de recuperarea și recondiționarea materialelor, a pieselor și subansam- blelor, să acordăm o atenție deosebită bunei întrețineri și reparării la timp a mașinilor și utilajelor. Trebuie spus că unele neajunsuri ce s-au manifestat în anul trecut sînt legate și de lipsurile ce s-au manifestat în întreținerea, repararea mașinilor și utilajelor, în buna lor funcționare.Trebuie să acordăm o atenție deosebită problemei eficienței economice. Este evident că tot ce producem trebuie să fie realizat cu cheltuieli cît mai mici de materiale, de muncă și financiare.Să aplicăm ferm principiile noului mecanism economic. Avînd în vedere dimensiunile întreprinderii „23 August", practic va trebui să întărim autonomia financiară economică a unor sectoare, a fabricilor, să sporim răspunderea fiecărui sector de activitate pentru creșterea eficienței economice.In aplicarea noului mecanism economic, autoconducerea și auto- gestiunea ocupă un loc fundamental — și trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea în viață a acestor obiective. Noi trebuie să obținem în acest cincinal o asemenea creștere a eficienței și rentabilității tuturor sectoarelor de activitate, încît fiecare produs să asigure o eficiență și o rentabilitate maximă ! Numai așa vom asigura competitivitatea pe plan internațional a produselor românești, din punct de vedere al prețurilor de desfacere. Numai astfel vom asigura creșterea mai puternică a venitului național, a avuției patriei noastre — sursa unică pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție ale țării și pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru ! (Aplauze 
puternice, prelungite). Trebuie să înțelegem bine că a asigura, în continuare, înfăptuirea Programului 

Moment din timpul vizitei la întreprinderea „23 August"

stabilit de Congresul al XII-lea privind creșterea veniturilor și ridicarea bunăstării generale, este necesar să asigurăm eficiență, rentabilitate, creșterea mai puternică a venitului național. Depinde de noi, de felul cum vom ști să acționăm, în toate sectoarele, pentru ca mijloacele de care va dispune societatea noastră socialistă să asigure realizarea neabătută a acestor obiective !Ne-am propus, dealtfel, ca, în acest an, să trecem la o mărire a retribuției muncii în întreaga țară. Pentru aceasta, în planul pe acest an sînt prevăzute sarcini importante privind creșterea beneficiilor, a rentabilității. Vreau să fiu bine înțeles că, numai realizînd aceste prevederi din planul cincinal — pentru care avem toate condițiile — vom putea avea garanția creșterii reale a veniturilor, a bunăstării oamenilor muncii — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste românești ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).în cadrul noului mecanism economic, participarea cu părți sociale la fondul de dezvoltare ocupă un loc important. Noi pornim de la faptul că uzinele, principalele mijloace de producție sînt proprietatea oamenilor muncii. Fiecare colectiv de oameni ai muncii — deci și cel de la „23 August" — administrează, în numele întregului popor, o parte a avuției generale. Trebuie să facem totul pentru dezvoltarea continuă a mijloacelor fixe, a avuției generale a întregii societăți ! De aceea, fiecare colectiv trebuie să aibă deplina răspundere și să dea socoteală de felul cum administrează mijloacele importante pe care societatea i le-a încredințat spre administrare. Dumneavoastră, la „23 August" administrați mijloace de miliarde și miliarde de lei, multe aduse, pînă nu de mult, din import. Am vorbit însă despre aceasta, nu vreau acum să insist asupra acestei probleme. Atrag numai atenția că noi trebuie să facem totul șl să asigurăm ca și colectivul de la „23 August" — ca, dealtfel toate colectivele oamenilor muncii, — să administreze, să gospodărească și să sporească averea întregului popor, încredințată spre administrare și dezvoltare. Aceasta asigură creșterea producției, a beneficiilor, a venitului național,. ...............................................

In acest cadru se încadrează și participarea cu părți sociale, care are drept scop de a întări și mai mult sentimentul și răspunderea oamenilor muncii de proprietari — și colectivi, dar și personali ; fiecare om al muncii este astfel atît proprietarul colectiv al unei părți din avuția întreprinderii, din avuția țării, cît și proprietar direct, prin participarea cu părți sociale. De felul cum se va munci depinde ca întreprinderea să lucreze cu maximum de beneficii și rentabilitate, asigurîndu-și astfel condițiile necesare pentru a realiza veniturile stabilite pentru părțile sociale sau chiar obținerea de venituri suplimentare.M-am gîndit foarte mult dacă să vin și șă particip cu părți sociale la „23 August". )Desigur, mi-am făcut așa socoteala : sînt întreprinderi cu rezultate mai bune în România. Dar, pe urmă mi-am zis : totuși, „23 August" e un colectiv puternic. Cunosc oamenii muncii de aici din anii ’33—’34 — desigur pe comuniștii și uteciștii de atunci. Uzina și colectivul ei au obținut rezultate bune. Avem în vedere să devină o uzină- model în sectoarele la care m-am referit. De aceea, m-am gîndit totuși să vin și să particip cu părți sociale la întreprinderea „23 August" pentru ca, împreună, să realizăm obiectivele și să putem să facem din această uzină o întreprindere 

model în România, atît din punct de vedere tehnic, cît și economic'. Sînteți de acord, tovarăși ? (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Desigur, rolul hotărîtor în dezvoltarea întreprinderii îl vor avea și în viitor mijloacele pe care statul, întregul popor le pune — și le va pune în continuare — la dispoziție pentru a dezvolta întreaga economie, și pentru a asigura, pe această bază, crearea condițiilor pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, pentru întărirea continuă a forței materiale și spirituale a patriei, a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale puternice).în cadrul noului mecanism economic va trebui să acționăm cu toată hotărârea pentru a aplica cu fermitate principiile socialiste de retribuție în raport de munca depusă, de rezultatele muncii, pornind de la faptul că în societatea noastră socialistă nimeni nu poate să trăiască fără muncă, fiecare cetățean trebuie să depună o muncă utilă, iar retribuția, veniturile sale trebuie să fie determinate numai și numai de activitatea pe care a depus-o. Așa cum am spus și la Conferința Națională, încă în luna martie vom veni cu măsuri — pe care le vom dezbate în întreaga țară — privind îmbunătățirea sistemului de retribuție, în așa. fel încît să asigurăm locul de muncă, să garantăm munca pentru fiecare cetățean, pentru fiecare om ; dar veniturile, retribuția vor fi legate ■ numai și numai de munca pe care o va depune fiecare, de rezultatele muncii: Nu vom mai garanta nimănui venituri fără muncă, nici 80, nici 70, nici 50 la sută ! Fiecare trebuie să înțeleagă că veniturile pot fi și de 110, de 120, de 150 și 200 la sută, dar în raport de producția realizată. In raport de munca depusă, nu vom limita nimănui veniturile! Dar nu vom garanta nimănui venituri fără muncă. Vreau să discutăm deschis lucrurile. Unii — nu mă refer la muncitori, că majoritatea lucrează în acord și au primit și pînă acum în raport de muncă, dar am în vedere cadrele de conducere și personalul care lucrează în regie, — spuneau așa: în definitiv, chiar cu 80 la sută, cu nivelul actual al retribuției, care a crescut în cincinalul trecut destul de mult, pot fi mulțumit. De aceea, ei nu se preocupau îndeajuns de bunul mers al activității, nu se interesau dacă muncitorii au sau nu de lucru, dacă se asigură dezvoltarea producției — și se mulțumeau cu 80 la sută. Nu e echitabil, tovarăși ! Nu-i socialist principiul acesta ! Nimeni nu va mai avea venitul garantat de 80 la sută. Eu sînt convins însă că anul acesta uzina „23 August" va obține o producție de peste 100 la sută — și deci și directorul va avea venituri în plus, ca și muncitorii și ca tot personalul. 
(Aplauze puternice, prelungite).Consider justă propunerea făcută aici de a se aplica aceste principii și la minister. (Vii aplauze). Dealtfel, legea prevede acest lucru. (Aplauze puternice), începînd din acest an vom aplica și pentru miniștri, pentru toate cadrele noastre de conducere acest principiu. Veniturile, retribuția vor fi legate pentru toată lumea de realizarea planului de producție pe întreprindere, pe centrală și, desigur, pe ramură, pe minister, pentru conducerea ministerului. Trebuie, într-adevăr, să asigurăm ca toate veniturile, în toate sectoarele, să fie strîns legate de dezvoltarea economico-socială, de realizarea planului de producție. Să 

unim eforturile tuturor pentru a asigura înfăptuirea neabătută a planului cincinal, a planului pe acest an, dezvoltarea economico- socială a patriei, ridicarea continuă a bunăstării generale a poporului nostru ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).In realizarea obiectivelor ce stau în fața uzinei „23 August", un rol important revine consiliului oamenilor muncii. Consiliul va trebui să-și îndeplinească în condiții mai bune sarcinile mari ce îi revin în buna planificare și organizare a muncii, în asigurarea bunei aprovizionări și a tuturor măsurilor tehnice și tehnologice pentru a înfăptui neabătut sarcinile mari ce-i revin în acest an colectivului de la „23 August".Trebuie ca adunarea generală de la „23 August", adunările generale ale oamenilor muncii să fie ceva mai exigente. Desigur, în adunarea generală de la uzinele „23 August" s-au formulat unele critici, dar mă așteptam la o exigență mai mare, pentru că în această uzină sînt — așa cum am mai menționat — și rezultate bune, dar sînt încă și multe lucruri de îndreptat. Este necesară, deci, mai multă exigență. Adunarea generală, deci adunarea proprietarilor, a producătorilor și beneficiarilor trebuie să-și asume întreaga răspundere și să judece toate problemele legate de dezvoltarea întreprinderii, de realizarea tuturor obiectivelor și sarcinilor ce îi revin — și să fie mai exigentă, inclusiv cu conducerea întreprinderii, cu cadrele de conducere, cu directorul, cu președintele consiliului oamenilor muncii. Toți cei cărora partidul, guvernul le-au încredințat această răspundere — pe care ați confirmat-o și voi prin votul vostru — trebuie să acționeze cu mai multă hotărâre și fermitate în îndeplinirea hotărârilor, să răspundă de bunul mers al activității din întreprinderi !însăși dezvoltarea democrației noastre socialiste, participarea largă a oamenilor muncii la conducere înseamnă o bună funcționare a adunărilor generale. Democrația muncitorească nu este o noțiune generală ; ea înseamnă asumarea răspunderii de către adunarea generală, de către întregul colectiv de oameni ai muncii pentru buna funcționare a întregii activități. Fiecare om al muncii de la „23 August" are răspunderea și dreptul să cunoască cum se desfășoară activitatea, să-și spună părerea și să participe la buna desfășurare a întregii activități.Trebuie să înțelegem că a acționa pentru dezvoltarea în continuare a cadrului democratic, a asigura buna funcționari a democrației muncitorești revoluționare în România, presupune participarea cu mai multă fermitate a maselor populare, a clasei muncitoare, a inginerilor, a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, la adoptarea tuturor ho- tărîrilor, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru. Numai împreună cu oamenii muncii, cu clasa muncitoare, cu întregul popor, , vom asigura mersul ferm înainte al societății noastre socialiste, realizarea Programului partidului, ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii activități a statului nostru, a țării noastre ! Numai astfel vom crea condițiile de a urca cu pași mai fermi spre culmile luminoase ale societății comuniste ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate).Este necesar să crească rolul organelor și organizațiilor de partid. Comuniștii de la „23 August" trebuie să înțeleagă că au o răspundere deosebită, ca membri ai unui partid în care au intrat în mod conștient, pentru a contribui organizat la realizarea năzuințelor poporului nostru spre o viață demnă, liberă, mai bună. Ei trebuie să acționeze, într-o deplină unitate cu toți oamenii muncii, în așa fel încît organizațiile de partid, înde- plinindu-și rolul de organizații revoluționare, să unească eforturile tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Numai întărind continuu unitatea fiecărui colectiv, a întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, vom asigiura realizarea obiectivelor de dezvoltare socialistă a patriei noastre ! (Aplauze * și 
urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Am mai vorbit despre necesitatea organizării mai bune a activității de ridicare a nivelului de pregătire profesională, tehnico-ști- ințifică. în aceeași măsură trebuie să ne preocupăm și să acordăm o atenție mai mare activității politico-educative de formare a conștiinței socialiste, de ridicare a nivelului de cunoștințe în toate domeniile. Să dezvoltăm activitatea cultural-artistică, să asigurăm și din punct de vedere al cunoștințelor generale, al cunoștințelor politice, culturale, un nivel tot mai înalt al oamenilor muncii. Să facem în așa fel încît constructorii socialismului din patria noastră să fie stăpîni pe cele mai noi cunoștințe din toate domeniile, să înțeleagă bine marile transformări revoluționare care au loc în lume și să acționeze în mod conștient, în toate împrejurările, pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le au, 

pentru a servi interesele poporului, cauza construcției socialismului, a independenței și suveranității țării ! (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).Este necesar să acordăm mai multă atenție întăririi ordinii și disciplinei în muncă. Mulți tovarăși au subliniat aici o serie de deficiențe în privința aceasta. Consider că tovarășii din consiliul de conducere, organizația de partid, sindicatele, tineretul, comisia de femei vor trage concluziile necesare pentru activitatea viitoare, că se va acționa cu toate forțele pentru a înlătura lipsurile existente în acest domeniu de activitate. Cred că nu este nevoie să insist mai mult asupra importanței pe care o au disciplina și ordinea într-o întreprindere modernă. Mașina nu poate funcționa nesupravegheată. Trebuie să înțelegem bine că interesele personale nu pot fi puse deasupra intereselor generale, că dacă întreprinderea, dacă dezvoltarea generală nu se realizează în bune condiții, atunci nici interesele personale nu pot fi considerate ca îndeplinite. Deci, există o unitate deplină între o latură și alta a activității. Trebuie să acționăm pentru ca fiecare om al muncii să1 participe cu toată răspunderea, în mod organizat, la întreaga activitate.Desigur, aceasta presupune întărirea spiritului colectiv de răspundere, în așa fel încît însuși colectivul din sectorul, din echipa sau secția respectivă să acționeze pentru 'a se lichida asemenea stări de lucruri negative.Să acționăm în așa fel încît puternicul colectiv de 18 mii de oameni ai muncii de la „23 August" să devină un bastion revoluționar al construcției socialismului, al ridicării conștiinței revoluționare, un bastion puternic, un detașament de bază în întreaga activitate ! 
(Aplauze și urale puternice).Cunosc de mult timp acest colectiv și am convingerea că, odată cu modernizarea și dezvoltarea întreprinderii, va acționa și pentru transformarea conștiinței oamenilor muncii, pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități. Să facem, într-adevăr, ca, și din acest punct de vedere, întreprinderea „23 August" să devină un model și un exemplu de detașament revoluționar al construcției socialiste ! (Aplauze și urale prelungite; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Stimați tovarăși și prieteni,Nu doresc să vorbesc acum despre problemele internaționale. .Nu de mult m-am referit pe larg la aceasta. Doresc numai să subliniez că realizarea sarcinilor ce revin colectivului de oameni ai muncii de la „23 August" și tuturor oamenilor muncii din România constituie un factor important nu numai pentru dezvoltarea țării noastre pe calea socialismului, dar și pentru întărirea forțelor socialismului, ale păcii și colaborării internaționale.Dezvoltarea patriei noastre, îndeplinirea planului ne vor permite să participăm cu bune rezultate la diviziunea internațională a muncii, la activitatea de schimburi economice internaționale, cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Acționînd neabătut pentru dezvoltarea patriei noastre, noi sîntem conștienți că trebuie să facem totul pentru politica de dezarmare, pentru o Europă fără rachete nucleare și fără arme nucleare, pentru o Europă a colaborării pașnice.Să facem totul pentru a asigura pacea, independența națională a tuturor națiunilor din Europa și din întreaga lume ! (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că hotărîrile ce vor fi adoptate de adunarea generală, măsurile la care m-am referit privind dezvoltarea viitoare a întreprinderii vor avea o importanță deosebită nu numai pentru acest puternic colectiv de oameni ai muncii, dar și pentru întreaga țară.Sînt convins că toți oamenii muncii de la „23 August" vor acționa cu întreaga răspundere și vor face totul pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile pe acest an, întregul program de dezvoltare a întreprinderii.Am convingerea că se va face totul pentru ca „23 August" să devină o întreprindere de înaltă tehnicitate, ca produsele ei să fie competitive cu celș mai bune pe plan mondial !Cu această convingere, vă urez succes în activitatea dumneavoastră !Vă urez tuturor multă sănătate și multă fericire ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite. Se scandează 
îndelung: „Ceaușescu și poporul!"; 
„Ceaușescu — P.C.R. „Stima 
noastră șl mîndria — Ceaușescu
— România !“. într-o atmosferă 
de puternică însuflețire și de mare 
entuziasm, toți cei prezenți la 
adunarea generală a oamenilor 
muncii aclamă și ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist 
Român — forța conducătoare a 
întregii noastre națiuni — pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST"
(Urmare din pag. a Il-a) sultări a oamenilor muncii din toate secțiile, am elaborat „Programul unitar de măsuri tehnico-econo- mice și politico-organizatorice", menit să asigure realizarea în bune condiții a sarcinilor ce ne revin pentru anul 1983.Analizîndu-se în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată în anul 1982, în darea de seamă sînt menționate, totodată, neajunsurile manifestate în munca colectivului, care au dus la unele nerealizări în ceea ce privește producția fizică. S-a apreciat că neîndeplinirea acestui important indicator de plan la unele produse s-a datorat lipsurilor care au existat în conducerea și organizarea procesului de producție, în folosirea intensivă a capacităților și a fondului de timp, în respectarea disciplinei tehnologice, precum și nepunerii în funcțiune la termen a unor noi obiective.în proiectul „Programului unitar de măsuri tehnico-economice și politico- organizatorice" pentru acest an sînt cuprinse acțiuni privind îmbunătățirea activității de cercetare constructivă și tehnologică, creșterea productivității muncii și eliminarea locurilor înguste, angajarea plenară a fiecărui om al muncii, în tripla sa calitate de proprietar-producător și beneficiar, pentru realizarea ritmică a fiecărui produs în parte la cantitățile prevăzute în planul de stat.Deși în anul 1982 planul de export 

a fost depășit, darea de seamă subliniază că rezultatele puteau fi însă și mai bune dacă colectivul întreprinderii, împreună cu unitățile de comerț exterior ar fi Încheiat contracte externe la timp și în volum corespunzător.Adunarea generală a fost Informată că s-au stabilit măsuri care să asigure onorarea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor de export, realizarea calității și fiabilității produselor în raport cu cererea partenerilor externi.în domeniul introducerii progresului tehnic se arată că, cu toate succesele obținute, nivelul atins nu răspunde pe deplin cerințelor mari pe care le ridică creșterea cantitativă și calitativă a producției întreprinderii.Totodată, consiliul oamenilor muncii consideră că realizările privind sporirea producției și a productivității muncii nu sînt în concordanță cu potențialul de care dispune întreprinderea din punct de vedere al dotării tehnice și al forței de muncă. In acest cadru,, a fost reliefată ne
Din cuvîntul participanților la dezbateriîn cuvîntul său, tovarășul MARIAN 
AVRAM a dat glas, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această citadelă a industriei bucureștene, bucuriei și satisfacției de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care de cinci decenii, aflat în focul luptei revoluționare, s-a dedicat cauzei libertății și suveranității patriei, făuririi noului ei destin, fericirii întregului nostru popor.Prezența dumneavoastră, tovarășe secretar general, la forumul nostru muncitoresc — a spus vorbitorul — înalta cinstire pe care ne-o faceți venind din nou în întreprinderea noastră sînt fapte ce vorbesc de la sine despre marea încredere pe care o aveți în noi, în oamenii acestei uzine, care vă asigură de stima și devotamentul nețărmurit, de hotă- rîrea de a vă urma exemplul însu- flețitor, de atașamentul lor profund față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.După ce a menționat realizările din anul trecut ale secției compre- soare și a prezentat, în spirit critic și autocritic, nerealizările înregistrate, vorbitorul a arătat că, în prima lună din acest an, colectivul și-a realizat planul la toți indicatorii, că s-au asimilat pompe cu multiple debite, renunțîndu-se la import, ceea ce dovedește că, aplicînd întocmai măsurile înscrise în programul-cadru privind fabricația de compresoare, vor fi îndeplinite integral sarcinile pe 1983.Referindu-se Ia direcțiile viitoare de acțiune, vorbitorul a făcut propuneri concrete legate de înlocuirea mașinilor-unelte universale cu altele specializate, de mai buna corelare a activității sectoarelor calde cu secțiile prelucrătoare, de îmbunătățirea proiectării șl omologării produselor noi.în încheiere, vorbitorul a spus t „Pentru tot ceea ce iubitul fiu al națiunii noastre a făcut și face pentru binele țării, al poporului, socotesc că cel mai potrivit mod de a-i mulțumi este legămîntul muncitoresc pe care-1 facem acum de a ne ppori permanent exigența față de întreaga noastră activitate, de a ne realiza sarcinile de plan la cele mai înalte cote de calitate, pentru ca uzina în care trăim și muncim să fie mereu prezentă la panoul de onoare al industriei românești".La rîndul său, tovarășul ȘTEFAN 
CAZACU a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele colectivului de muncitori de la forjă, pentru indicațiile și îndemnurile mobilizatoare date cu prilejul vizitei, pentru condițiile deosebite de lucru create în ultimii ani, pentru grija statornică ce o poartă clasei noastre muncitoare, ridicării bunăstării întregului popor.Colectivul nostru de forjori — a spus vorbitorul — se prezintă la această oră de bilanț cu rezultate bune în ceea ce privește realizarea principalilor indicatori de plan și a sarcinilor izvorîte din Hotărîrea- program adoptată, din indicația dumneavoastră, de adunarea generală a oamenilor muncii din februarie 1981. Astfel, în 1982 am realizat la producția fizică mai mult cu 1 000 tone față de 1981 și cu 5 032 tone față de 1980. înțelegînd că trebuie să ne aducem o contribuție sporită la înfăptuirea programelor speciale adoptate de Conferința Națională a partidului, comitetul de partid din secție a antrenat întregul colectiv de oameni ai muncii în vederea îmbunătățirii permanente a tehnologiilor de fabricație pentru a conduce la economisirea de materii prime, energie și combustibil, la recuperarea și refolosirea unor cantități cît mai mari de materiale. Vorbitorul s-a referit apoi la nerealizările secției, cum sînt folosirea insuficientă a timpului de lucru, metodele ce conduc la realizarea de produse cu adaosuri mari de prelucrare, criticînd faptul că nu se fac

DAREA DE SEAMĂcesitatea folosirii mai judicioase a mașinilor și utilajelor, a suprafețelor de producție, a timpului de lucru, a extinderii muncii în acord global și a lucrului simultan la mai multe mașini, desfășurării în bune condiții a cursurilor de reciclare, acționîn- du-se concomitent pentru reducerea mai accentuată a personalului neproductiv și trecerea acestuia în producția de bază.Darea de seamă evidențiază apoi faptul că, pe baza măsurilor adoptate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 februarie a.c., s-a elaborat un program special de îmbunătățire a calității tuturor produselor, întemeiat pe aplicarea, în cel mai scurt timp, a unor soluții tehnice moderne de fabricație, de mecanizare și automatizare, ce vor fi realizate impreună cu ICSIT-„Faur“, Institutul politehnic și alte unități de cercetare și proiectare.A fost criticată nerespectarea unor norme de consum stabilite la materiile prime și materiale, inclusiv la combustibil și energie electrică, și s-a arătat că au fost luate măsuri pentru eliminarea risipei și asigurarea reducerii, în continuare, a costurilor de producție, urmărirea riguroasă a consumurilor la toate locurile de muncă.Acționîndu-se în spiritul cerințelor noului mecanism economico-finan- ciar, ale autogestiunii și autoccndu- cerii muncitorești, în anul 1982 întreprinderea a reușit să realizeze rentabilitatea și beneficiile planificate.Relevîndu-se că rezultatele din anul 1982, deși superioare anilor precedent, puteau fi mult mai bune, s-a arătat că realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 1983 necesită valorificarea mult mai eficientă a potențialului tehnico-pro- ductiv de care dispune întreprinderea. Sporul de beneficii înscris în bugetul pe anul 1983 va permite constituirea tuturor fondurilor prevăzute de lege, sporirea substanțială a aportului întreprinderii la fondul de resurse centralizate al statului.în darea de seamă se menționează că neajunsurile din activitatea întreprinderii sînt legate de unele carențe ce persistă în stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii, care nu a reușit să asigure concentrarea eforturilor tuturor compartimentelor tehnice și funcționale către obiectivele de bază, în vederea întăririi conlucrării dintre acestea, eliminării paralelismelor și creșterii operativității în rezolvarea problemelor.Subliniindu-se că sarcinile de plan 
simțite în suficientă măsură gîndirea și concepția cadrelor inginerești.După ce a arătat că Legea privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare a fost primită cu satisfacție și interes deosebit de către personalul muncitor din întreprindere, văzînd în aceasta o pîrghie importantă de ridicare pe o treaptă superioară a calității oamenilor muncii de proprietari al mijloacelor de producție, de producători și beneficiari ai întregii avuții naționale, vorbitorul a spus în încheiere : Este o onoare și o mare cinste pentru noi, cei de la „23 August", că dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, participați cu părți sociale la îmbogățirea zestrei materiale a unității noastre și vă asigurăm că vom face totul, muncind mai bine, cu eficiență mereu sporită, pentru a dovedi că am înțeles cum se cuvine rolul pe care-1 avem în continua dezvoltare a proprietății socialiste, a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, spre propriul nostru beneficiu, pentru bunăstare și progres, pentru înflorirea continuă a patriei.în cuvîntul său, tovarășul VASILE 
MARINESCU a arătat că oamenii muncii din fabrica de locomotive și-au adus o contribuție importantă la îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul trecut, realizînd integral contractele de export și livrînd în avans jumătate din piesele de schimb planificate pentru acest trimestru, depășind sarcinile planului tehnic pentru anul 1982 cu aproape 60 la sută.Vorbitorul a relevat că la baza întregii activități au stat documentele Congresului al XII-lea, cerințele de a participa cu toată capacitatea la realizarea integrală a ritmurilor stabilite în plan, la îndeplinirea programelor de dezvoltare a exportului, de sporire permanentă a avuției naționale.Perseverăm cu hotărîre — a subliniat vorbitorul — pentru realizarea sarcinii trasate de dumneavoastră la precedenta adunare generală a oamenilor muncii din uzina noastră ca la fiecare 2—3 ani să realizăm un nou tip de locomotivă. Raportăm că în 1982 am omologat LDH-180 C.P. cu caracteristici îmbunătățite, la care s-a redus cu 30 la sută consumul de combustibil, iar prin aplicarea unor elemente constructive; greutatea s-a redus cu 5 tone pe bucată.Referindu-se la neajunsurile care s-au manifestat totuși în cursul anului trecut, vorbitorul ă menționat principalele cauze — insuficienta disciplină la toate locurile de muncă, absentele nemotivate, preocuparea slabă pentru ridicarea calificării și reducerea fluctuației forței de muncă. existența unor lipsuri în organizarea producției și a muncii.Relevînd sarcinile deosebite pentru anul 1983, între care se remarcă realizarea a 110 locomotive magistrale de diferite tipuri și a unor piese de schimb pentru material rulant în valoare de 25 milioane lei, vorbitorul a subliniat hotărîrea colectivului fabricii de locomotive de a acționa în direcția reducerii efortului valutar, a sporirii gradului de integrare a locomotivelor, adoptînd o serie de măsuri valoroase, capabile să asigure organizarea mai bună a producției și a muncii, existenta unui decalaj permanent între secțiile prelucrătoare și montaj, în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan.Tovarășa GEORGETA BĂLAN a spus în cuvîntul său : în numele femeilor, numeroase în colectivul nostru de muncă, femei care muncim alături de bărbați și ne ocupăm, totodată, de gospodărie, de creșterea copiilor, de educația lor, vă rog să-mi permiteți să vă transmit sentimentul nostru de aleasă gratitudine pentru grija pe care o manifestați permanent în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor -noastre de trai. Venim la lucru cu metroul, o realizare de mare prestigiu a Capitalei noastre Socialiste. Totodată, 

pe anul 1983 au fost larg dezbătute și adoptate de colectivul întreprinderii, în darea de seamă se spune : Informăm adunarea generală că, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor date de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, oamenii muncii au formulat numeroase propuneri de îmbunătățire a activității, concretizate în proiectul programului unitar de măsuri.Vom acționa cu toate forțele pentru îmbunătățirea structurii producției, asimilarea unor produse cu calități tehnico-funcționale superioare, urmărind reducerea la maximum a duratei ciclului cercetare-proiectare- producție.Va trebui — se arată în continuare în darea de seamă — să ne concentrăm toate forțele pentru realizarea și depășirea planului de producție în condițiile Instaurării unui regim sever de economii și ale creșterii beneficiilor, acțiune puternic stimulată prin participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare al întreprinderii, prin legarea mai strînsă a veniturilor de rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.înțelegînd pe deplin chemarea conducerii partidului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru mobilizarea tuturor eforturilor în vederea accelerării dezvoltării economico-socia- le a patriei, colectivul întreprinderii noastre se angajează ca în anul 1983 să realizeze o producție netă suplimentară în valoare de 40 milioane lei, să depășească prevederile planului producției marfă cu 100 milioane lei. La export vom livra peste prevederile planului produse în valoare de cel puțin 1 milion de dolari. Totodată, sîntem hotărîți ca, pe baza înnoirii continue a produselor și tehnologiilor de fabricație, să obținem peste plan un volum de beneficii în- sumînd 80 milioane lei.Puternic mobilizați de excepționalul dumneavoastră exemplu de muncă și luptă, de activitate revoluționară consacrată cu nețărmurită pasiune și dăruire comunistă înfloririi României socialiste, creșterii bunăstării și fericirii poporului, ne angajăm ferm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne dăruim întreaga capacitate, toate energiile creatoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor în întrecerea socialistă pe 1983, sporin- du-ne astfel contribuția la dezvoltarea economico-socială a țării pe drumul luminos al viitorului ei comunist.
datorită indicațiilor dumneavoastră, beneficiem astăzi de o nouă și modernă piață chiar în apropierea întreprinderii. Cartierul Titan în care locuiesc, cu blocuri noi, frumoase, dispune, de asemenea, de o vastă rețea comercială cu magazine de tot felul, de piețe bine aprovizionate. Simțim în tot ce ne înconjoară suflul înnoirii permanente, creșterea gradului de civilizație, rod al politicii partidului, al preocupării dumneavoastră statornice pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Permiteți-ml acum, mult stimate tovarășe secretar general, vorbind despre munca colectivului pe care-1 reprezint, să vă raportez că s-a încheiat prima etapă de modernizare a turnătoriei de oțel, creîndu-se condiții mai bune de muncă, îndeplinin- du-se astfel sarcina pe care ne-ați indicat-o cu prilejul vizitei din februarie 1981.în cel mai scurt timp se va finaliza cea de-a doua etapă, ceea ce ne va permite să asigurăm în totalitate cu piese din oțel necesarul întreprinderii. Un alt obiectiv major pentru colectivul nostru a fost, în anul care a trecut, înnoirea producției. Au fost asimilate în producție — a arătat vorbitoarea — o serie de produse de mare complexitate, colectivul aducîndu-și astfel o , contribuție mai mare la îndeplinirea și depășirea planului la export al întreprinderii, și în acest fel la echilibrarea balanței de plăți externe a țării.în continuare au fost semnalate unele lipsuri manifestate în îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, în raționalizarea strictă a consumurilor energetice, in instituirea unui regim sever de economii, în munca de educație, în organizarea cursurilor de ridicare a calificării din secție.Analizînd în spirit critic și autocritic, în cadrul adunării oamenilor muncii din secție, activitatea depusă — a spus în încheiere vorbitoarea — noi ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să muncim mai bine, iar prin măsurile ce le vom adopta să realizăm zilnic peste plan cel puțin o șarjă de oțel, ceea ce ne va permite ca într-un an să obținem suplimentar I 700 tone oțel.în cuvîntul său, tovarășul DAN 
IONESCU a relevat că sarcina trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea generală a oamenilor muncii din anul 1981, cu privire la fabricația de motoare, avînd în vedere grăbirea proceselor de integrare în producție a noilor tipuri, îndeosebi a celor ușoare, prin reorganizarea din mers a liniilor de fabricație și introducerea în fluxul tehnologic a unor mașini-agregat de mare capacitate și eficiență, este prioritatea numărul unu în întreaga activitate a fabricii de motoare. Vă raportăm că am trecut imediat, după indicațiile date de dumneavoastră, la reorganizarea liniilor tehnologice — a spus vorbitorul — asigurînd, într-o etapizare adoptată de comitetul oamenilor muncii, dotarea secțiilor cu utilajele necesare, astfel încît în prezent producem la nivelul prevăzut în programul-cadru.Acționînd în lumina sarcinilor trasate de dumneavoastră, colectivul nostru a asimilat o gamă largă de repere și subansamble care pînă acum se importau, a reușit să realizeze față de 1980 o producție marfă cu 56,6 la sută mai mare, să diminueze cu 28,6 la sută cheltuielile materiale, să sporească producția exprimată în cai putere cu 21,4 la sută, iar cea de piese de schimb cu 160 la sută. Arătînd în mod autocritic că nu aceleași rezultate s-au înregistrat la liniile tehnologice de cartere, chiulase, biele și standul de probe, vorbitorul a menționat greutățile ivite în elaborarea tehnologiilor corespunzătoare actualelor cerințe, dotarea cu S.D.V.-uri, calificarea corespunzătoare a forței de muncă.

Legat de îndeplinirea sarcinilor pentru anul în curs, vorbitorul a menționat măsurile preconizate pentru grăbirea procesului de înzestrare a liniilor tehnologice cu mașini-agregat de mare capacitate, îmbunătățirea tehnologiilor, mecanizarea operațiilor de prindere și transport al pieselor, lotizarea și containerizarea totală a pieselor. în ceea ce privește creșterea fiabilității și sporirea performanțelor produselor — a spus vorbitorul — este necesară antrenarea mai largă a forțelor tehnice din întreprindere, din institutul „Faur", mai mult sprijin din partea institutelor de învățămînt superior în vederea reducerii termenului de modernizare a fabricației de motoare, a asimilării unor produse noi, care, prin performanțele lor, să corespundă cerințelor pieței interne și internaționale.La rîndul său, tovarășul MIHAI 
DEMICI a exprimat, în numele tuturor participanților la adunare, satisfacția și mîndria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, comunistul de aleasă omenie care și-a dedicat întreaga viață înfăptuirii celor mal, înalte aspirații de dreptate socială, independentă și suveranitate națională. progres și pace ale poporului nostru.Ilustrînd în mod strălucit democratismul societății noastre — a spus vorbitorul — stilul de muncă , dinamic. mobilizator al secretarului general al partidului, vizita de lucru efectuată astăzi și participarea dumneavoastră la adunarea generală demonstrează că noi, muncitorii, sîntem întrebați despre felul în care am muncit, ni se cere sfatul de către cel care dintotdeauna se sfătuiește cu țara.Arătînd că secția reparații capitale și-a îndeplinit în bune condiții sarcinile de plan pe anul trecut. depășind producția marfă cu a- proape 8 milioane lei, iar planul la piese de schimb cu mai bine de 8,5 milioane lei, vorbitorul a menționat și lipsurile manifestate, cauzate în principal de unele deficiente în organizarea activității productive, utilizarea timpului de lucru, a capacităților existente. La neîmplinirile noastre — a menționat vorbitorul — se adaugă însă și greutățile întim- pinate prin nepredarea la timp a utilajelor de primă necesitate spre a fi reparate — cum au fost cele de la forjă și turnătoria de oțel, fapt care a făcut ca din 531 utilaje cîte erau planificate să nu poată fi reparate în 1982 decît 454.Au fost prezentate apoi măsurile luate. împreună cu organizația de partid, pentru asigurarea din timp a pieselor necesare reparațiilor capitale, pentru creșterea calității activității de reparații, pentru perfecționarea calificării profesionale. Vorbitorul a făcut în continuare propuneri pentru mai buna desfășurare a activității, între care se remarcă finalizarea noilor hale de reparații capitale și urgentarea dotării cu utilaje adecvate și forța de muncă corespunzătoare, măsuri eficiente de sporire a productivității muncii șl de reducere a efortului fizic,în cuvîntul său, tovarășul ILIE 
CHIRIȚA a spus: Vă raportăm, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din secția sculărie au analizat în spirit critic și autocritic întreaga activitate desfășurată în anul 1982, și, pornind de la sarcinile deosebit de mari și de importante puse în fața noastră de hotăririle și programele adoptate de Conferința Națională a partidului, de Raportul prezentat de dumneavoastră marelui forum al comuniștilor, ne-am stabilit măsuri mult mai concrete și eficiente pentru a răspunde muncito- rește, responsabil marilor obligații ce ne revin pentru o mai bună gospodărire a avuției noastre comune, pentru valorificarea superioară a întregului potențial uman și material de care dispunem. Situînd la baza întregii noastre activități indicațiile și orientările date de dumneavoastră cu ocazia vizitării întreprinderii și a secției sculărie, am obținut, în anul trecut, o serie de rezultate. Vorbitorul s-a referit apoi, pe larg, la succesele obținute pe linia asimilării în fabricație at numeroase scule și dispozitive, ceea ce a contribuit, într-o largă măsură, la reducerea și mai accentuată a importurilor.S-a subliniat că pentru realizarea In mod exemplar a sarcinilor și angajamentelor asumate, organizația sindicală, împreună cu celelalte organizații de masă și obștești din sculărie, va acorda o atenție sporită muncii politico-organizatorice și educative, formării și dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor. Va fi acordată, de asemenea, o atenție mai mare ridicării calificării profesionale a întregului personal muncitor, organized mai bine cursurile care se desfășoară în acest scop.în continuare, vorbitorul a spus: în Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului ați arătat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lumea contemporană este confruntată cu serioase probleme, bîntuită de furtuni și uragane care au cutremurat economiile țărilor dezvoltate, determinînd numeroase fenomene de criză, recesiune, șomaj.în aceste condiții, țara noastră își continuă ritmurile de dezvoltare e- conomică, avînd în partid, în dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, un ilustru cîrmaci, clarvăzător și cutezător, care ne conduce cu hotărîre și fermitate pe calea sigură a edificării socialismului și comunismului. Ne exprimăm a- deziunea totală față de politica partidului, convingerea nestrămutată și încrederea deplină că, avîn- du-vă pe dumneavoastră in fruntea partidului și a țării, România va cunoaște noi trepte de dezvoltare și se va ridica, independentă și suverană, în rîndul națiunilor demne ale lumii.După ce a relevat faptul că în rezultatele obținute în anul 1982 sînt încorporate eforturile și munca plină de dăruire ale femeilor, care reprezintă un sfert din totalul personalului muncitor, cu pondere însemnată în sectoarele productive de bază, tovarășa RAFILA DRAGOMIRESCU a subliniat că, împreună cu organizațiile de tineret și sindicat, comisiile de femei au desfășurat, sub conducerea organizațiilor de partid, o susținută activitate pentru calificarea personalului muncitor, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, a atitudinii responsabile față de muncă, față de obligațiile sociale cetățenești ce revin fiecăruia. Am reușit astfel să ridicăm nivelul de cunoaștere și de înțelegere la majoritatea femeilor noastre, să le dezvoltăm răspunderea patriotică, spiritul civic, ceea ce s-a reflectat în gradul ridicat de participare a lor la toate acțiunile întreprinse pentru realizarea sarcinilor 

de plan, de muncă patriotică, pentru menținerea ordinii și curățeniei, pentru înfrumusețarea întreprinderii și a sectorului.în ce ne privește pe noi, comisiile de femei — asemenea tuturor organizațiilor de masă și obștești din uzină — sîntem hotărîte să ne îmbunătățim munca, astfel încît să putem determina eliminarea din activitatea și comportarea unor tovarășe de-ale noastre a cît mai multe din neajunsurile care mai persistă încă, să creștem în continuare răspunderea fiecăreia față de sarcinile ce îi revin la locul de muncă, în familie și societate.Mult stimate tovarășe secretar general, indicațiile pe care le-ați dat recent la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare ne mobilizează și vă asigurăm că, din zilele imediat următoare, ne vom manifesta mai plenar spiritul gospodăresc, aducîndu-ne o contribuție tot mai mare la înfrumusețarea întreprinderii, a sectorului, a Capitalei.în încheiere, vorbitoarea a propus ca ministerele, comerțul, cooperația să asigure o gamă mais largă de aparatură pentru uz casnic și de menaj și ca organele comerciale să studieze posibilitatea amenajării pe platforma „23 August" a unui complex de tip Big și a unei case de comenzi care să asigure servicii pentru toți oamenii muncii din această zonă a Capitalei.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
LIVIU JOVMIR, care a spus : Vă raportăm, tovarășe secretar general, că pe tot parcursul perioadei care s-a scurs din februarie 1981 — cînd, participînd la forul suprem al autoconducerii muncitorești din întreprinderea noastră, ne-ați dat indicații și orientări de inestimabilă valoare pentru perfecționarea întregii activități, pentru asigurarea unei înalte competitivități și eficiente economice — am acționat în spiritul înfăptuirii exemplare a sarcinilor. Atunci, în urmă cu doi ani, la indicația dumneavoastră s-a întocmit șl aprobat hotărîrea-program, document de bază pentru dezvoltarea întreprinderii. Pornind de la cri- ticile formulate de dumneavoastră, noi, cei de la ICSIT „Faur", am trecut la analiza fiecărui produs, comparîndu-1 cu cele mai bune produse similare pe plan mondial. S-a arătat că, sub conducerea comitetului de partid, într-un amplu efort colectiv care a antrenat cele mai bune cadre de specialitate, pe muncitorii cu o înaltă pregătire și bogată experiență, au fost căutate și găsite soluții pentru realizarea unor produse cu înalți parametri tehnici, economici și calitativi.Vorbitorul a spus în continuare : Am înțeles bine, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, din Raportul prezentat de dumneavoastră la Conferința Națională a partidului, că una din prioritățile esențiale ale cercetării științifice o reprezintă promovarea accentuată a progresului tehnic, soluționarea problemelor ce stau în fața unităților pe linia reducerii consumurilor, perfecționării tehnologiilor și ridicării nivelului calitativ al producției. în acest spirit milităm ca înnoirea rapidă șl permanentă a producției să constituie caracteristica esențială a activității colectivului nostru.Calea pentru accelerarea progresului tehnic ne-ați arătat-o limpede atunci, în 1981, și anume : unirea puternicelor forțe care există în toate sectoarele de activitate, în cercetare, proiectare, tehnologie, producție, în organele de decizie din centrale și ministere.Convinși că numai acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm, ne angajăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, avîndu-vă mereu pe dumneavoastră strălucit exemplu de dăruire, de creativitate și putere de muncă nemărginită, să ducem la bun sfîrșit ceea ce am început, urmînd să realizăm, în cel mai scurt timp, numai produse de înalt nivel tehnic și calitativ, competitive cu cele mai bune produse similare fabricate astăzi în lume.Luînd cuvîntul, tovarășul GA
BRIEL MALION a spus : Vă raportăm dumneavoastră, tovarășe secretar general, raportăm înaltului forum al democrației muncitorești că organizația noastră revoluționară de tineret, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a acționat în 1982 cu multă consecvență pentru mobilizarea întregului tineret în vederea realizării și depășirii sarcinilor economice, pentru a aplica efectiv în viață noul mecanism economico-financiar, pentru a determina pe fiecare tînăr să înțeleagă că a fi patriot, a fi revoluționar înseamnă să-ți faci exemplar datoria, să servești cauza partidului, interesele vitale ale poporului.Rezultatele prezentate în darea de seamă de consiliul oamenilor muncii încorporează și activitatea desfășurată de tinerii uzinei, cum dealtfel ne regăsim și în lipsurile și neajunsurile prezentate. Am acționat prin întreaga activitate politică și organizatorică pentru implicarea mai activă a tineretului, la fiecare loc de muncă, pentru ridicarea calității producției, pentru întărirea spiritului gospodăresc, a ordinii și disciplinei, pentru utilizarea mai judicioasă a mașinilor și utilajelor, pentru economisirea materialelor și combustibilului, a materiilor prime.în continuare s-a subliniat că un accent deosebit a fost pus pe ridicarea nivelului de pregătire profesională a fiecărui utecist, organizîn- du-se schimburi de experiență, concursuri profesionale, olimpiade pe meserii. Munca politico-ideologică și cultural-educativă a fost și ea mai bine concepută, inițiindu-se zeci de manifestări educative, precum și seri de dans pentru tineret și alte acțiuni.Totodată, s-a arătat că unele organizații U.T.C. n-au acționat suficient pentru antrenarea tuturor tinerilor la îndeplinirea normelor de muncă, pentru combaterea cazurilor de indisciplină.Au fost relevate apoi preocupările organizației U.T.C. privind antrenarea tinerilor specialiști în activitatea de concepție, în rezolvarea unor probleme-cheie de care depinde viitorul produselor întreprinderii. S-au evidențiat, de asemenea, obiectivele propuse în domeniul muncii patriotice.în Încheiere, vorbitorul a spus : Aș dori să mă folosesc de prilejul ce mi s-a oferit prin această luare de cuvînt pentru a vă aduce prinosul nostru de recunoștință dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, părinte și prieten apropiat al tineretului, pentru minunatele condiții de viață și muncă de care beneficiem, să vă mulțumim din toată inima pentru întreaga activitate ce o des- fășurați cu neasemuit devotament pentru binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste.

Urmînd înflăcăratele îndemnuri și luminosul dumneavoastră exemplu de strălucit revoluționar comunist și patriot, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru ca întreaga activitate a tinerilor din întreprinderea „23 August" să se desfășoare la nivelul marilor exigențe puse în fața organizației noastre de către partid, de către dumneavoastră, că vom munci în așa fel încît să îndeplinim întocmai sarcinile ce ne revin din programul unitar de măsuri pe care îl vom adopta din indicațiile ce ni le veți da și în această adunare,Arătînd că, anul trecut, secția apa- rataj și-a îndeplinit lună de lună sarcinile de plan, realizînd la parametri tehnici superiori echipamente de frînă, material rulant, cuplaje hidraulice, tovarășul DUMITRU 
DAICIU a evidențiat faptul că s-a acordat, în același timp, o atenție prioritară exportului, livrîndu-se peste prevederile planului produse în valoare de 1 200 000 lei-valută. ,Realizările întreprinderii — a relevat vorbitorul —, la care și-au adus contribuția și oamenii muncii din secția noastră, ne-au demonstrat că sîntem capabili să producem cu utilajele de care dispunem produse de un înalt nivel tehnic, competitive pe plan mondial. Analizîndu-ne însă cu maturitate politică și răspundere muncitorească propria activitate, trebuie să spunem că nu am făcut totul, că dispunem încă de posibilități, de suficiente rezerve pentru ca în acest an, organizîndu-ne și mai bine munca, să obținem rezultate superioare — cantitativ și calitativ.Raportîndu-ne la sarcinile ce ne revin din documentele Conferinței Naționale a partidului, din magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la recenta Conferință pe țară a președinților consiliilor populare, va trebui să îmbunătățim întreaga noastră activitate politico-educativă și organizatorică, să insistăm în munca educativă pe creșterea răspunderii personalului muncitor față de aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, să acționăm mai hotărît pentru eliminarea risipei, pentru respectarea la toate locurile de muncă a normelor de consum.în spiritul orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și în secția noastră o creștere considerabilă o va înregistra în acest an producția destinată exportului, a cărei valoare este cu 8 la sută mai mare decît în anul precedent.Conștienți că de munca noastră, de calitatea ei depinde bunăstarea tuturor și a fiecăruia din noi în parte, înțelegînd, pe deplin, că nimeni nu poate cîștiga mai mult decit produce, noi, muncitorii, ne străduim să eliminăm orice neajunsuri din activitatea noastră, pentru a realiza produse cît mai bune, cu costuri cît mai reduse.Tovarășul PAUL BLAIER a spus In cuvîntul său :Adînc recunoscători față de grija și preocuparea dumneavoastră statornică pentru puternica dezvoltare și modernizare a întreprinderii „23 August", pentru orientările și indicațiile pe care ni le-ați dat permanent, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroaselor vizite în mijlocul colectivului nostru de muncă, în vederea îmbunătățirii continue a activității pe care o desfășurăm, putem spune cu deplin temei că astăzi întreprinderea noastră, dotată cu o puternică bază materială, de înaltă tehnicitate, este rodul gîndirii și acțiunii dumneavoastră novatoare, al politicii partidului privind industrializarea socialistă, ca o opțiune fundamentală, prioritară pentru asigurarea independenței șl dezvoltarea economică a țării. (Avem cu toții convingerea că cel mai profund omagiu pe care vi-1 putem aduce este hotărîrea de a ne ridica la înaltele cote de exigență formulate de dumneavoastră pentru toate domeniile de activitate, precum și fermitatea de a răspunde prin faptele noastre de muncă la însufle- țitoarele dumneavoastră îndemnuri, de a ne consacra toate forțele îndeplinirii exemplare a indicatorilor de plan pe acest an, a sarcinilor ce ne revin din programele prioritare a- doptate de Conferința Națională a partidului.în acest context, se impun atenției noastre, în primul rind, măsurile pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au manifestat în anul 1982. Sîntem pe deplin conștienți de răspunderile ce le avem pentru rămînerile în urmă de anul trecut, îndeosebi în domeniul organizării și conducerii producției, al creșterii calității produselor.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că măsurile stabilite pe baza analizelor făcute la comitetul de partid al întreprinderii și în consiliul oamenilor muncii sînt de natură să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an.în continuare, vorbitorul a spus : Ne prezentăm astăzi, in fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața adunării generale, cu principalii indicatori de plan pe anul 1982 îndepliniți, ceea ce constituie o bază temeinică pentrh a aborda cu încredere soluționarea sarcinilor sporite ce ne revin în 1983, pentru a realiza un salt calitativ în întreaga noastră activitate.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ceea ce depinde de noi, neprecupețind nici un efort, pentru a răspunde prin fapte de muncă îndemnurilor dumneavoastră, și, urmînd strălucitul exemplu ce ni-1 oferiți de dăruire patriotică și pasiune comunistă revoluționară, vom îndeplini exemplar indicațiile pe care ni le-ați dat astăzi cu prilejul vizitei de lucru, sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal.Prezența dumneavoastră la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" este pentru noi expresia grăitoare a dialogului permanent pe care îl purtați cu țara, pentru binele și prosperitatea întregii națiuni, a spus CON
STANTIN UDROIU.Comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul secției utilaje complexe pe care o reprezint își exprimă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru ca noi, clasa muncitoare, întregul popor să ne bucurăm astăzi de condiții dintre cele mai bune de muncă și viață, să trăim liberi și demni într-o țară liberă, tot mai înfloritoare. în perioada la care ne raportăm, colectivul nostru a acționat cu fermitate pentru transpune

rea în practică a prețioaselor Indicații pe care ni le-ați trasat în 1981, îndeplinind în bune condiții sarcinile economico-financiare.Evidențiind succesele înregistrate în cursul anului trecut, vorbitorul a scos în evidență în același timp și o serie de neajunsuri în folosirea la întreaga capacitate a întregului potențial material și uman existent. Referindu-se la sarcinile pe acest an, vorbitorul a spus : Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că sîntem ferm hotărîți să îndeplinim exemplar hotăririle marelui forum al comuniștilor, ideile de mare forță care s-au degajat din Raportul prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale, indicațiile și orientările pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor efectuate in întreprinderea noastră.Ca membru al acestei mari familii muncitorești, îngăduiți-mi să exprim angajamentul nostru că vom spori eforturile pentru a contribui la dezvoltarea și înfrumusețarea continuă a întreprinderii, a orașului in care muncim și trăim.La rîndul său, tovarășul OVIDIU 
TODIRIȚA a spus : Permiteți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă transmitem mulțumirile noastre fierbinți, adînca recunoștință pentru grija purtată față de întreprinderea noastră, pentru îndemnul și orientările pe care ni le-ați dat de fiecare dată cu prilejul vizitelor de lucru, asigurîndu-vă că sîntem hotărîți să muncim mai bine și mai eficient și cu înaltă răspundere comunistă, să ne îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin.La adunarea generală a oamenilor muncii din 1981 dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați indicat să urgentăm introducerea în producție a tehnicii și tehnologiilor avansate. Vă raportez că în acest spirit a acționat comisia inginerilor și tehnicienilor din întreprindere, mobilizînd muncitorii, tehnicienii și inginerii pentru introducerea de noi tehnologii, creșterea simțitoare a productivității muncii, ridicarea gradului de calitate și fiabilitate a produselor, diminuarea consumurilor de materiale și energie, ridicarea gradului de calificare a oamenilor muncii, stimularea creației tehnico- științifice proprii, sarcini cuprinse dealtfel și în hotărîrea-program adoptată în această adunare.O contribuție însemnată a fost adusă la rezolvarea a 45 teme de mare importanță pentru activitatea întreprinderii, care au fost preluate de colectivele mixte formate din muncitori cu înaltă calificare, ingineri și tehnicieni. în continuare, vorbitorul s-a referit la o serie de probleme rezolvate, care asigură astfel o creștere a eficienței economice și o reducere substanțială a importului.S-a arătat că, în același timp, comisia inginerilor și tehnicienilor nu a sprijinit în mod corespunzător și nu a acționat cu fermitate pentru crearea unei baze de masă a mișcării de invenții și inovații, a creației tehnice. Insuficient s-a ocupat, de asemenea, de aceste probleme și consiliul oamenilor muncii, și comitetul sindicatului pe întreprindere.Vorbitorul a spus apoi : Pentru a traduce în fapt indicațiile pe care ni le-ați dat și cu prilejul actualei vizite cu privire la introducerea noului, în perioada imediat următoare ne vom îndrepta efortul spre rezolvarea unor probleme importante cum sînt : robotizarea producției ; folosirea laserilor ; proiectarea pe calculator ; transportul pe perne de aer și altele.Vă asigurăm pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, adunarea reprezentanților oamenilor muncii, că noi, comisia inginerilor șl tehnicienilor, împreună cu întregul colectiv, vom acționa cu responsabilitate muncitorească pentru onorarea tuturor îndatoririlor ce ne revin.în cuvîntul său, tovarășul DUMI
TRU BADEA a spus :Pentru toți oamenii muncii de la întreprinderea „23 August", constituie o deosebită cinste șl onoare faptul că secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărit să participe cu părți sociale — împreună cu noi — la constituirea fondului de dezvoltare economică a acestei mari unități industriale a Capitalei, una dintre cele mai importante unități constructoare de mașini din România.Noi vedem în aceasta, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, încă o expresie a preocupării permanente pe care ați manifestat-o pentru puternica dezvoltare și modernizare a întreprinderii „23 August", ca și a tuturor celorlalte unități economice și sociale, a încrederii și prețuirii pe care dumneavoastră le acordați colectivului nostru de muncă, întregii clase muncitoare, tuturor oamenilor muncii, și pentru care vă adresăm, din adîncul inimii, cele mai fierbinți mulțumiri.Excepționala dumneavoastră inițiativă — care a stat la baza adoptării Legii privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la dezvoltarea avuției naționale, ridi- cînd pe o treaptă nouă, superioară, democratismul societății noastre — va determina mobilizarea puternică a fiecărui colectiv, a fiecărui muncitor sau specialist, în calitate de proprietar, producător și beneficiar, la sporirea avuției naționale, la îmbunătățirea întregii activități economice și sociale.Considerînd, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, participarea dumneavoastră cu părți sociale la întreprinderea „23 August" drept un însu- flețitor exemplu pentru toți oamenii muncii de a-și aduce, și pe această cale, contribuția la continua întărire economică și socială a unităților în care își desfășoară activitatea, sau de care se simt în mod direct legați, vă asigurăm că noi, cei ce avem cinstea de a munci pe această mare platformă industrială, vom acționa cu răspundere sporită pentru creșterea continuă a producției, a calității și eficientei acesteia, pe baza sporirii productivității muncii, a reducerii consumurilor materiale și de energie, pentru a gospodări cît mai bine partea din avuția națională care ne-a fost încredințată, pentru continua întărire a autogestiunii și autoconducerii muncitorești. Ne angajăm în fața dumneavoastră să răspundem prin noi și noi fapte de muncă înălțătoarelor chemări pe care ni le-ați adresat de a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, programele adoptate de Conferința Națională a partidului — condiție hotărî- toare pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru continua înflorire a României socialiste !Vă mulțumim încă o dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă încredințăm că vom fi și în viitor la înălțimea încrederii pe care ne-o acordați !
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaIn numele partidului comunist, al poporului și guvernului cubanez vă mulțumesc pentru mesajul frățesc de felicitare adresat cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a Victoriei Revoluției. împărtășim, la rîndul nostru, satisfacția exprimată de dumneavoastră pentru cursul ascendent al relațiilor cubanezo-române.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Venezuelei, al guvernului pe care-1 prezidez și al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru mesajul dumneavoastră de solidaritate transmis cu ocazia tragediei ocazionate de incendiul de la uzina electrică Tacoa, care a îndoliat sute de locuințe și a îndurerat întreaga țară.Cu deosebită considerație,

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări 
a Armatei si Flotei maritime militare sovieticeMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Constantin Olteanu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov, cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare sovietice.

★Marți după-amiază,. Ia Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 65-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare sovietice, la care au participat generali și ofițeri din garnizoana București.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-colonel Vasile Milea, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, care a rostit un cuvînt de salut.
® SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

Azi, în „Cupa României" la fotbalAstăzi au loc meciurile din cadrul „16“-imilor „Cupei României" la fotbal. Iată programul întîlnirilor :Constanța : Portul — Sportul studențesc ; Caracal : Sportul Muncitoresc — Petrolul Ploiești ; Cehu Sil- vaniei : Silvana — F.C. Bihor ; Rădăuți : Metalul — Steaua ; Moldova Nouă : Minerul — S.C. Bacău ; Bacău : Letea — F.C. Constanța ; Li- pova : Șoimii — F.C.M. Brașov ; Cluj-Napoca : Universitatea — F.C. Argeș ; Brașov : Tractorul — C.S. Tîrgoviște ; Piatra Neamț Celuloza— Chimia Rm. Vîlcea ; Timișoara :
UniversiadaSOFIA 22 (De Ia trimisul Agerpres, Lucian Oprea) : Proba feminină de 5 km din cadrul concursului de schi- fond al Universiadei de iarnă a fost cîștigată de Liubov Zabolotskaia (U.R.S.S.), cu timpul de 15’U”2/10, cea care terminase învingătoare și în cursa de 10 km. Pe locurile următoare s-au clasat compatrioatele sale Lilia Vasilenko — 15’42”l/10. Faina Smirnova — 16’05”4/10, Zora Kepeno- va (Cehoslovacia) — 16’05”9/10. Elena Reit (România) — 16’29”. Malgorzata Ruchata (Polonia) — 16’32”, PaulaKulmala (Finlanda) — 16’32”4/10, Zu- zana Matousova (Cehoslovacia) — 16’37”5/10 și Natalia Fokina (U.R.S.S.) — 16’41”.Desfășurată pe pîrtia „Universiada" de pe muntele Vitoșa, pe o vreme nefavorabilă, cu vînt în rafale care a spulberat zăpada (temperatura minus 10 grade), cursa a fost deosebit de pasionantă, Menținînd un ritm constant, schioara româncă Elena Reit a reușit să se numere în final printre primele clasate, obținînd cel mai bun timp al său pe această distanță și, totodată, cel mai bun rezultat într-o competiție de asemenea anvergură.
★Turneul de hochei pe gheață se află în fața etapei decisive, astăzi fiind programate ultimele meciuri din grupele preliminare : Cehoslovacia — Japonia, Bulgaria — Coreea de Sud (grupa I) și U.R.S.S. — Finlanda (grupa a Il-a). Victoria hocheiștilor români asupra celor finlandezi, cîști-

tv
PROGRAMUL 1

14,00 Fotbal : Universitatea Cluj-Napo
ca — F.C. Argeș. Transmisiune 
directă de la Cluj-Napoca, din 
„Cupa României"

16,00 Telex
16,05 Consultații In sprijinul învătămîn- 

tului politico-ideologic 0 Progra
mele speciale adoptate de Confe
rința Națională a partidului pentru 
soluționarea problemelor esențiale 
ale activității economice

16,25 Tragerea Pronoexpres
16,35 Viața culturală. Dezbaterea emisiu

nii : Unitatea culturii românești 
socialiste : Alături în faptă șl în 
gînd creator

17,00 Amfiteatru studențesc
17,50 10O1 de seri
18,00 închiderea programului

Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit căpitanul de rangul I D. M. Terentiev, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. la București.Au fost prezența L. I. Boiko, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice în România, membri ai ambasadei.Partipipanții la festivitate au vizitat o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și activitatea militarilor armatei sovietice și au vizionat apoi un film documentar pus la dispoziție de ambasada sovietică.Cu același prilej, atașatul militar sovietic și adjunctul acestuia s-au întîlnit cu cadre și elevi ai Școlii militare de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și radiolocație „Leontin Sălăjan", precum și cu militari din- tr-o unitate a armatei noastre.

Auto — Jiul Petroșani ; București : Progresul Vulcan — F.C. Olt ; Brăila : Dinamo București — Politehnica Iași ; Sibiu : Universitatea Craiova — A.S'A. Tg. Mureș ; Ploiești : Chimia Brazi — Corvinul Hunedoara ; Sighișoara : Metalul — Politehnica Timișoara.Toate întîlnirile vor începe la ora 14. în caz de egalitate după 90 de minute de joc vor avea loc prelungiri. Dacă și după prelungiri rezultatul se va menține egal, atunci se va proceda la executarea loviturilor de la 11 m.
de iarnă ’83gătorii ultimei competiții mondiale universitare de la Jaca. din 1981, a stîrnit aici multe comentarii, fiind considerată o mare surpriză, ținînd cont de tradiția și valoarea hocheiului pe gheață din Finlanda. Dar unanimitatea părerilor este că hocheiștii români au obținut un succes meritat, cu toată relaxarea din ultima repriză a meciului. Jocul echipei noastre a fost bine organizat, contracarîndu-se atuurile cunoscute ale finlandezilor (tehnica în mînuirea crosei și viteza de patinaj) prin contraatacuri rapide și surprinzătoare, cum s-a întîmplat între minutele 28 și 31, cînd Cazacu a înscris trei goluri consecutive din faze identice, puncte ce s-au dovedit decisive. (Scorul final 9—8).

★Marți a început și proba feminină individuală de patinaj artistic. După executarea programului impus conduce Natalia Lebedeeva (U.R.S.S.), cu 0,6 puncte. Concurenta româncă Viorica Nicu se află pe locul 12, cu 7,2 puncte.Astăzi intră în concurs și schiorii alpini, pîrtia „Laleaua Vitoșei" găzduind probele feminină și masculină de coborîre. Vom fi reprezentați numai în întrecerea masculină, de șase sportivi, printre care Mihai * *Bâră,  Vili. Podaru și Zsolt Balasz. Competiția masculină de schi-fond se încheie cu proba de ștafetă 4X10 km, în care va lua startul și echipa României compusă din Ion Lungociu, Gyu- la Kiss, Vasile Bejenariu și Atila Csila. ® Sălile Dalles : Expoziția de pictu
ră, sculptură și grafică „Balcanii — 
zonă a păcii și înțelegerii între po
poare".
© Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : Expoziția comemora
tivă „Ion Andrcescu — anii de creație 
în țară" ; Expoziția Flavlu Dragomir, 
pictură, sculptură șl grafică ; Expo
ziția „Arta italiană din secolele XV— 
XVIII In muzee și colecții din Româ
nia" ; Ion Stendl, Horea Flămîndu, 
pictură, desen, sculptură.
© Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de arte decorative.
O Galeria Orizont : Sever Cornel 
Mermeze, pictură,
• Galeria Simeza : Benone Șuvăilă, 
pictură.
© Galeria Eforie : Expoziția „Bursieri 
ai U.A.P. pe 1982".
© Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Tanla Baillayre, pictură ; (etaj) : Aldo 
Riso (Italia), pictură.
® Galeria Galateea : Marinela Mân- 
tescu, pictură.
® Galeria municipiului București : 
Teodor Răducan, pictură și grafică.

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică. înfăptuim 

hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului

20,30 Ancheta TV : „Noi, opinia pu
blică"

20,50 Film artistic : „Stele de iarnă". 
Premieră TV. O producție a Casei 
de filme numărul Patru. Cu : Val 
Paraschiv, Andrei Toriik, Gheor- 
ghe Cozorici, Maria Rotaru, Con
stantin Drăgănescu, Andrei Finți, 
Grigore Gonța. Scenariul : Mircea 
Herivan. Regia : Cristiana Nicolae 

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,15 Scena șl ecranul
20,50 Din țările socialiste, R.P.D. Co

reeană, Repere contemporane
21,05 Muzică de cameră
22,00 Telejurnal

Cronica zileiLa București au început marți lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale ro- mâno-sovietice de colaborare economică și tehnico-științifică.Cele două delegații, conduse de tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și’ tovarășul N.V. Talîzin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții sovietice în comisie, analizează, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, stadiul actual al colaborării economice dintre cele două țări, măsurile ce urmează să fie întreprinse pentru dezvoltarea în continuare a cooperării în domenii de interes reciproc, posibilitățile lărgirii și diversificării schimburilor bilaterale de mărfuri.La lucrări participă Tralan Dudaș, ambasadorul țării noastre la Moscova, și E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia, la Casa de cultură a R. S. Cehoslovace din Capitală, a avut loc, marți, o conferință de presă. Au luat parte redactori ai ziarelor centrale, Agenției Române de Presă — Agerpres, Radioteleviziunii, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și corespondenți ai presei străine ■ acreditați în țara noastră.Relevînd semnificația evenimentului aniversat, ambasadorul • R. S. Cehoslovace la Bucureștii Josef Simon, a arătat că victoria din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia a marcat trecerea la construirea socialismului în țara sa. El a înfățișat apoi pe larg succesele dobîndite de poporul cehoslovac în decursul celor trei decenii și jumătate în dezvoltarea potențialului economic în edificarea societății socialiste, potrivit aspirațiilor sale de libertate și progres.Ambasadorul cehoslovac a evidențiat, totodată, legăturile tradiționale de prietenie cehoslovaco-române, cursul continuu ascendent al acestora, subliniind rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Gustav Husak și tovarășul Nicolae Ceaușescu în întărirea și extinderea pe multiple planuri a colaborării dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre cele două țări, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.
★In organizarea C.C. al U.T.C. și a Comitetului județean Mureș al U.T.C., marți, la Stațiunea de cercetări zootehnice din Tg. Mureș au început lucrările unei sesiuni naționale de comunicări tehnico-științifice pentru tinerii care își desfășoară activitatea în zootehnie.Iau parte tineri cercetători din stațiuni de profil din țară, specialiști din unități productive, ingineri stagiari, elevi din liceele agroindustriale și numeroși lucrători din zootehnie.Timp de două zile vor fi susținute o serie de comunicări și referate cu teme privind „Orientări actuale și de perspectivă în tehnologiile de creștere și exploatare a taurinelor", „Creșterea indicilor productivi lai rasele de taurine, porcine și ovine", „Folosirea 'eficientă a pajiștilor și fînețelor naturale în creșterea producțiilor zootehnice", „Aspecte psihosociale ale integrării tineretului în ramurile activității agricole" și alte teme legate de activitatea din sectorul zootehnic. (Agerpres)

De la Centrul de fizică a 
Pămîntului și seismologieCentrul de fizică a Pămîntului șl seismologie anunță :In seara zilei de 21 februarie, la ora 20,04 s-a produs un cutremur de pămînt în regiunea Rîmnicu Sărat, la adîncimea de 20 km, cu magnitudinea de 4,3 (scara Richter). Intensitatea cutremurului în zona epi- centrală a fost de V grade (scara Mercalli).Cutremurul a fost simțit la București cu intensitatea de III—IV grade (scara Mercalli).Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale..

cinema
© Plecarea Vlașinilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18;
20,15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Comoara : COSMOS (27 5*4  95) — 
9,30; 11,30; 13,30 : 15,30 ; 17,30: 19,30, FE
RENTARI (80 49 95) — 15,30; 17,30; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Ochi de urs : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Patima ; PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Omul care ne trebuie : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Mama — 9; 11; 13,15; Bicicleta —
15,30; 17,45; 20 ; TIMPURI NOI
(15 61 10).
© Sindromul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30 ; 15 ; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19.
© Popeye marinarul — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16, Quo vadis, homo sapiens — 
17,45; 19,30: DOINA (16 35 38).

In Editura politica a apărut:

„O politică de pace, colaborare 
și prietenie cu toate popoarele" 

(Documente încheiate cu prilejul vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România în străinătate și al vizitelor efectuate în 
România de șefi de state și de guverne străini 

în perioada 1965—1982)

VOLUMUL 1- 1965-1977
VOLUMUL II - 1978-1982

B Pe rîul Tur din comuna Că- linești-Oaș, județul Satu Mare, a intrat în funcțiune prima microhi- drocentrală din județ, cu o putere instalată de 0,8 MWh. Cu energia electrică furnizată aici vor fi alimentate localitățile Gherța Mică, Călinești, Coca, Lechința și altele din jur.
S Utilizarea pe scară largă a resurselor locale a dus la diversificarea continuă a nomenclatorului produselor micii industrii din județul Mureș, cu noi și variate articole de uz casnic și gospodăresc, obiecte decorative, produse ceramice, artizanale, împletituri din paie, rogoz și papură, piese de mobilier și covoare, care sînt solicitate și la export. Industrie mică, venituri mari I
0 La Turnătoria de oțel a întreprinderii „Tractorul'' din Brașov a fost dată în exploatare o instalație de desprăfuire și captare a gazelor toxice, proiectată de Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii din București și executată de colectivul uzinei. Se fac pregătiri pentru introducerea unor astfel de instalații și în alte locuri din întreprindere. Rezultatul : scăderea gradului de poluare în zona de nord a Brașovului. O realizare sănătoasă I
0 La întreprinderea de aparate de cale Buzău s-a declanșat o amplă acțiune de reintroducere în circuitul productiv a materialelor refolosibile. După procedee tehnologice proprii, aici se execută o gamă diversă de bunuri de larg consum și pentru uz gospodăresc.
B In centrul civic al comunei Boroșneul-Mare, județul Covasna, a fost dat in folosință un nou dispensar medical. In afara încăperilor destinate activității de ocrotire a sănătății oamenilor, modernul e- dificiu cuprinde și două apartamente confortabile pentru medici.
E La laminorul de benzi la cald din cadrul Combinatului siderurgic 

Galați au fost recondiționate și montate bucșele unor lagăre de la cajele de laminare, operație prin care se economisesc importante sume valutare. Instalația de recon-
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 23 
februarie, ora 20y- 26 februarie, ora 20. 
în țară : Vremeâ va fi rece, geroasă 
în primele nopți, îndeosebi în nordul și 
centrul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în prima parte 
a intervalului în estul țării, unde vor 
cădea ninsori locale, iar vîntul va mai 
prezenta intensificări temporare, pre- 
dominînd din nord-est, viscolind zăpa
da. în rest, ninsorile vor fi izolate, 
iar vîntul va sufla moderat. La munte 
va ninge viscolit. Temperatura aerului

© Raidul vărgat : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30.
© Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16: 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9,15; 12,30; 16,30; 19,30, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
© Clinele : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20, SCALA (11 03 72) — 
9,30; 12,15; 15; 17,30; 20.
© Acel minut, acea secundă : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : TOMIS 
(21 49 46) — 8,45: 11,30: 14,15; 17; 19,45. 
0 Oglinda spartă : UNION (13 48 04)
— 9,30: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Bunul meu vecin Sam : AURORA 
(35 04 66) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,30; 16;
19.15, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45;
11,30; 14,15; 17,15; 20, FLAMURA 
(85 77 12) - 9; 12,15; 16; 19,15.
e Piedone Africanul s BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Pe căi nelegale : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Războiul stelelor ; DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 14; 16,30; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14; 
16,45; 19,30, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
@ Amnezia ; FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Competiția : FLOREASCA (33 29 71)
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 

diționare a acestor piese a fost concepută de muncitorul specialist Oprea Mărgărit.
O In acest an, în județul Teleorman vor fi puse la dispoziția populației unități comerciale de stat în suprafață de peste 10 000 metri pătrați. Printre obiectivele cele mai importante figurează marele magazin universal „Crinul" din Alexandria.
0 Colectivul secției autoutilări a întreprinderii de rulmenți din Birlad fabrică în prezent 25 de tipuri de mașini-unelte de mare precizie și productivitate. Ba, mai mult, constructorii de rulmenți bîrlădeni livrează in prezent mașini-unelte și altor unități industriale din țară.
0 In vederea pregătirii și creșterii fertilității suprafețelor de pășuni naturale din folosința consiliilor populare comunale, în toate localitățile din județul Ialomița se lucrează la curățirea și administrarea îngrășămintelor naturale și chimice pe izlazuri. La lucrări participă toți cetățenii deținători de animale în gospodăriile personale, care sînt și beneficiari.
B De pe banda de montaj a întreprinderii de autoturisme ARO din 

Cîmpulung a ieșit mașina ARO-10 cu motor de Dacie cu numărul 10 000. Mai bine de jumătate au fost solicitate la export, inclusiv în țări cu tradiție în acest domeniu.
B In toate localitățile din județul Prahova au luat ființă noi secții și ateliere de producție pe lingă primării și unități cooperatiste. De la începutul anului și pînă în prezent s-a realizat un sortiment bogat de articole de uz casnic și gospodăresc și materiale de construcții. ’
B La întreprinderea de traduc- toare și regulatoare directe din 

Pașcani a intrat în fabricație de serie contorul electronic pentru măsurarea energiei termice in instalațiile centralelor și microcentralelor termice și în alte instalații industriale. Acest atît de necesar și valoros produs este realizat pentru prima dată în țară și el a fost proiectat și realizat de specialiștii întreprinderii.
va înregistra o creștere la sfîrșitul in
tervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade, local mai coborîte în primele 
nopți în centrul țării, sub minus 20 de 
grade, i?r cele maxime între minus 8 
și plus 2 grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. în București : 
Vremea va fi rece, geroasă noaptea. 
Cerul va fi temporar noros. Va ninge, 
iar vîntul va sufla moderat, cu intensi
ficări trecătoare din nord-est la în
ceputul intervalului. Temperatura în 
creștere ușoară la sfîrșitul intervalului. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 10 și minus 6 grade, mai coborîte 
în primele nopți, iar cele tnaxime între 
minus 3 și plus un grad. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

0 Marea evadare : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
© Combinația ; POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Imperiul contraatacă: LIRA (31 71 71)
— 9,30; 12; 15,30; 18,30.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9.30; 14,30; 18,30.
0 Cavalerii teutoni: MUNCA (21 50 97)
— 10; 13; 16; 19.
0 Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Acel blestemat tren blindat : VII
TORUL (11 48 03) — 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30; 
(sala Atelier) : între patru ochi — 19.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recitalul 
violonistului Andrei Roșianu. La pian 
Gdnul Abdula — 18; (Ateneul Ro
mân) : Concertul cvartetului „Voces" 
— 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 19.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. UNGARA

Secvențe budapestaneBudapesta, februarie 1983... Orașul își duce timpul încărcat de noi împliniri, respirînd calm aerul tare al acestei ierni care s-a așternut tîrziu, dar din belșug peste capitala Ungariei vecine și prietene. Peste 40 cm a atins stratul de zăpadă căzută ca o binefacere după lunile secetoase peste întreaga țară. Tineri, foarte mulți tineri au pus mîna pe lopeți și lucrează neîntrerupt la degajarea zăpezii de pe străzile capitalei, pentru ca fluxul vieții normale al celor 2,5 milioane de locuitori ai Budapestei să nu fie afectat.Diminețile de februarie își ridică pleoapele peste o capitală harnică, optimistă și primitoare. Nu de mult budapestanii au întîmpinat cu aleasă cinstire ziua eliberării, așa cum o fac de treizeci și opt de ani, zi a cărei evocare este îngemănată cu profundă recunoștință față de jertfele ostașilor români, ai armatelor eliberatoare.Și atunci, în anii refacerii, care au urmat eliberării, ca șl azi, în anii împlinirilor socialiste, budapestanul și-a făcut din muncă un crez. Iar conștiința răspunderii față de muncă are o definiție statistică foarte precisă : aici se realizează, azi, circa 40 la sută din producția industrială a țării. Nu întîm- plător am auzit, aici, spunindu-se: „cînd merge bine industria Budapestei, merge bine și industria întregii țări".Și pentru un ziarist român aflat la Budapesta, este firesc să împărtășească cititorilor din preocupările oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, aspecte ale realizărilor țării socialiste vecine, pe care le urmărim cu interes și sentimente de prietenie, tocmai pentru că asemenea relatări sint de natură să apropie mai mult, să strîngă mai puternic legăturile dintre cele două popoare....Dar ce înseamnă să „meargă bine" industria Budapestei 7 Să trecem poarta unei cunoscute unități — întreprinderea de aparate de măsură și de automatizări „M.M.G.". O uzină care, chiar dacă nu are încă rezonanța unor giganți ai industriei ungare — „Csepel", „Raba" sau „Videoton" — se poate mîndri cu două calități esențiale pentru acest timp al revoluției tehnico-științifice : este dotată cu mașini și tehnologii moderne și' realizează produse de înaltă tehnicitate.Nimic din înfățișarea exterioară a uzinei nu pare să trădeze aceste calități. Strunguri automate, care execută succesiv 7—8 operații, mașini sofisticate, cu comandă- program, care efectuează simultan 2—3 operații, microprocesoare „conștiincioase", care strunesc mașini și tehnologii, un ultramodern centru de calcul electronic — iată doar citeva din „uneltele de muncă" ale acestui colectiv de cinci mii de salariați, pentru care semnarea contractului de angajare impune, înainte de toate, atestarea unei excelente pregătiri profesionale. Nu întîmplător, într-o secție unde calculatoarele erau „instrumentele" obișnuite de lucru ale oamenilor, calificarea minimă este de inginer, iar cea obișnuită de ingi- ner-specializat. „Muncitorul-ingi- ner“ — iată o realitate care sugerează și nivelul tehnicității produselor fabricate în această uzină : tablouri de automatizare, aparatură complexă de automatizare pentru conducerea și controlul proceselor tehnologice, o gamă largă de aparate de măsură, optimizare și control din domeniul energiei electrice, industriei petrolului și a gazului, industriei metalurgice ș.a.Intr-una din secții admirăm „co- pilul-minune" al colectivului : „instalația de semnalizare automată a proceselor tehnologice". Este realizată aproape în întregime pe baza concepției proprii, așa cum mai mult de trei sferturi din producția uzinei poartă girul creației originale a colectivului și asigură simultan : recepționarea semnalelor

Note de drum

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Anecdote provin-

© Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
0 Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
N-am timp — 19,30.
0 Teatrul Nottara (59 31 03, sala 
Magheru) : Mîța în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate —
19,30.
© Secția de estradă a Teatrului dra
matic din Baia Mare (sala Savoy a 
Teatrului „C. Tănase") : Ilustrate din 
Maramureș — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 15.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10; (clubul „Re
publica") : Tigrișorul Petre — 17.
0 Circul București (110T20) : 
Muppets... Ia circ — 19,30.
@ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 19,30. 

transmise de la cîteva zeci de metri pînă la sute de kilometri, reglarea și optimizarea proceselor tehnologice, controlul. Și dincolo de performanțele tehnice ale sofisticatei instalații, ce își adună „inteligența și hărnicia" într-un dulă- pior înalt de nici un metru, mai amintim un amănunt, deloc lipsit de importanță : consumul de energie necesar pentru funcționarea ei este echivalent cu cel al unui bec de 15 wați.Am întîlnit aici, în moderna întreprindere din Budapesta, un colectiv inimos, harnic și întreprinzător, care și-a făcut din îndeplinirea unei sarcini prioritare trasate de Congresul al XII-lea al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar un act de conștiință muncitorească. ‘Și cit sint ei de mîndri să poată spune că o parte din rezultatele muncii lor, aparatură de automatizare și control, se află azi încorporate Ia Paks, în prima centrală atomoelectrică construită în Ungaria. O centrală mare, de 1 760 MW, ce definește, la rîndul ei. o altă prioritate în dezvoltarea și modernizarea industrială a Ungariei.Plecăm din mijlocul oamenilor acestei citadele a tehnicii de vîrf și ne risipim pașii printre oamenii ieșiți la plimbare. Se înserează și străzile capitalei îmbracă, la fel ca în fiecare seară, haină de sărbătoare. Oamenii se plimbă sau umplu sălile zecilor de cinematografe sau celor 25 de teatre sau, pur și simplu, stau la taclale, gustînd glume savuroase în localuri de alimentație publică, ce se întrec prin originalitate. Se plimbă oamenii Budapestei de azi veseli și vioi nu numai în zonele centrale, ci prin toate cele 22 de cartiere ale orașului.într-unul din aceste cartiere — XIV — situat în partea de est a Budapestei, o întilnim pe Jakab Zsuzsa, ani în șir apreciată profesoară la un liceu budapestan, în prezent pensionară și secretară a unei organizații de partid din cartier. împreună cu ea , străbatem citeva din străzile capitalei. S-o ascultăm : „Locuiam la Budapesta 
in acei ani cumpliți ai războiului. 
Pină aici, la Gara de Est, au cu
rățat ostașii români casă cu casă, 
uliță cu uliță, cartierul XIV. A fost 
un drum lung, de cițiva kilometri, 
presărat cu jertfe, de o parte și de 
alta a bulevardului Kerepesi, la ca
pătul căruia ostașii români au dat 
oamenilor acestui cartier al fero
viarilor budapestani libertatea mult 
așteptată. Nu pot să uit, cu toate 
că au trecut atiția ani, cu cită sim
patie și căldură au fost așteptați 
ostașii români, după cum nu pot 
uita gesturile lor de emoționant 
umanism. Și astăzi veți găsi destui 
oameni care să spună cu recunoș
tință că au primit ' pline, ciorbă, 
alimente de la soldați români. O 
bună prietenă, care locuiește la 
Miskolc, vă poate povesti cum fa
milia sa a găzduit în timpul războ
iului un subofițer român care a 
luptat pentru eliberarea orașului. 
Subofițerul român era profesor de 
matematică și a ajutat-o să-și pre
gătească examenul de admitere la 
Facultatea de matematică. De atunci 
s-a legat intre ei o prietenie pe 
care nu a putut-o șterge trecerea 
anilor. Acum, din vechiul cartier 
XIV au rămas doar amintirile. 
Aproape totul este nou, la fel ca 
în majoritatea cartierelor Buda
pestei. Am însoțit în anul trecut 
un colonel român în rezervă, Pom- 
piliu Geamănu, care a luptat pen
tru eliberarea Budapestei, și mi-a 
spus că aproape nu mai recunoaște 
nimic din aceste locuri, pe care 
le-a curățat de fasciști, pas cu 
pas"....Budapesta modernă își petrece timpul libertății socialiste în liniște și împliniri. Iar budapestanii privesc cu recunoștință spre cel care au contribuit la frumusețea zilelor senine de azi.

Viorel SA1AGEAN

expoziții

• TRANSMITEREA LA 
DISTANTĂ A DOCU
MENTELOR. ° linie in‘ tercontinentală de telex, care leagă R. F. Germania de Canada, a fost inaugurată zilele a- cestea la Bonn. Sistemul tele- tex, a cărui experimentare a ’"ceput cu doi ani în urmă, permite transmiterea rapidă a documentelor . în forma lor originală, cu ajutorul unui telex perfecționat. Un text de două pagini, conținînd 2 000 de litere, ajunge din R.F.G. in Canada în numai 15 secunde, la un preț de 1 marcă. Același text transmis prin telex obișnuit sau prin telefon revine de 16, respectiv de 20 de ori mai scump. Dar marea noutate pe care o aduce

acest sistem telex constă în faptul că textul transmis sosește la destinatar în forma originală, adică așa cum este paginat de transmițător, ca urmare a legăturii stabilite între două mașini electronice înzestrate cu memorie și instalate la cele două capete ale liniei.
® BACTERIILE ÎN 

METALURGIE. In Ural- în apropiere de orașul Sverdlovsk, in localitatea Degtiarka. funcționează o întreprindere metalurgică insolită, fără furnale și cuptoare, fără zgomotele puternice și temperaturile înalte caracteristice uzinelor metalurgice. Minereul de cupru, care se extrage în apropiere, se prelucrează cu ajutorul bacteriilor cunoscute sub numele de „tio-

bacilus ferroxldans". Datorită lor, minereul amestecat cu apă se transformă într-o soluție de sulfat de cupru, care este apoi pompată în recipiente unde cuprul este separat sub forma unui praf de culoare brună.
• SPRE ZERO ABSO

LUT. Un nou record al frigului a^fost stabilit de către o echipa de cercetători ai Institutului de fizică a corpului solid din cadrul Universității din Tokio. Ei au reușit să obțină o temperatură aflată cu numai trei sutimi de miimi de grad (0,00003) deasupra lui zero absolut (adică minus 273,15 grade Celsius). După părerea profesorului Kazuo Ono, șeful echipei de cercetători, remarcabila realizare este de natură a pune la

ÎS

îndemîna specialiștilor un instrument nou și important pentru experiențele din domeniul supraconductibilității metalelor, în vederea studierii fenomenelor care permit, la temperaturi foarte joase, să se limiteze la maximum rezistenta la trecerea curentului electric.
® SIMFONIE INEDI

TĂ A LUI MOZART. Cu circa un an în urmă, unul din instrumentiștii orchestrei din orașul danez Odense a descoperit în arhivele din subsolul primăriei un pachet de note muzicale, îngălbenite de vreme,

pe care scria : „Simfonia seniorului Mozart". Atunci puțini au crezut că tocmai aceasta este opera, considerată pierdută, a marelui compozitor. S-a hotărit, de aceea, să nu se comunice nimic despre ea pînă ce nu-și vor spune cuvîntul experții. După minuțioase cercetări, a- ceștia au ajuns acum la concluzia că simfonia găsită aparține într-adevăr lui Mozart. Compusă la Viena pe cînd avea 12 ani, simfonia a ajuns în Danemarca odată cu mutarea în această țară a vărului compozitorului, în 1793. Cinstea de a executa în premieră absolută simfonia re

găsită revine orchestrei din Odense, care pregătește pentru această primăvară un concert extraordinar.
© UN ANIMAL STRA

NIU a fost descoperit in provincia Hubei din zona centrală a Chinei. El are capul ca al unui taur, în‘timp ce picioarele și coada — asemănătoare cu cele ale caprelor. Cîntărește circa 300 de kg și se hrănește în principal cu bambus. Curiosul animal este studiat în prezent de către savanții chinezi.
® PERFORMANTĂ LA 

ALPINISM. Un grup de șapte alpiniste chiliene au reușit să escaladeze vîrful celui mai înalt

munte al Anzilor, Aconcagua, cu o altitudine de 6 974 metri, utilizînd unul din cele mai dificile trasee. Ascensiunea a început la 1 februarie și s-a încheiat la 17 februarie.
© IERARHIE A VIO

LENȚEI. Anul trecut, la New York s-au comis, în medie, patru omucideri pe zi. Ziarul „New York Times" relatează că în marea metropolă americană au fost înregistrate, în 1982. 1 675 de asasinate. Potrivit statisticilor, New Yorkul se situează însă de-abia pe locul al șaselea în rîndul marilor orașe americane la acest trist capitol, pe primul loc fiind clasat De- troitul, urmat de Dallas, Los Angeles, Chicago și Baltimore.

Aproape 60 la sută din omucideri au fost comise cu arme de foc.
® VEHICULELE PE 

PERNĂ DE AER AJUTĂ 
LA DESCĂRCAREA NA
VELOR. Vehicule pe pernă de aer cu o capacitate portantă de 40 tone vor fi folosite în curînd pentru descărcarea mărfurilor în zonele maritime polare din Uniunea Sovietică. Prima „plută" de acest fel construită pe perne de aer a trecut cu succes probele la țărmul mării Barenț transportind pînă la locul de depozitare încărcătura cargourilor polare : mașini. Instalații de diverse tipuri, materiale de construcții ș.a.



r NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
ÎMPOTRIVA cursei înarmărilor

PHENIAN

„Asigurarea păcii — problema cardinală 
a epocii noastre"VIENA. — La Salzburg au luat sfîrșit lucrările simpozionului „Mișcările pentru pace", organizat de oficialitățile landului Salzburg, „Clubul de la Roma" și de Federația internațională a universităților catolice. Au participat aproximativ 150 de reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din S.U.A., R.F.G., Franța, Italia, Belgia, Irlanda, Olanda și Austria. Vorbitorii au relevat că problema cardinală a epocii noastre o constituie asigurarea păcii, ex- primîndu-și îngrijorarea profundă in legătură cu continuarea în ritm ac

„Să fie înlăturat pericolul unui conflict nuclear"
WASHINGTON. — Cunoscutul om 

de știință Linus Paulling, de două 
ori laureat al Premiului Nobel, a 
declarat, in cadrul unui interviu, 
că ,.principala problemă care se 
află in prezent in fața omenirii o 
constituie lupta împotriva perico
lului declanșării unui ' război nu
clear, care este generat de politica 
de continuare a cursei înarmărilor 
și de sporire a arsenalelor nucleare, 
capabile deja in etapa actuală să ni
micească de mai multe ori întreaga

„Bani pentru școli, nu pentru arme"LONDRA. — Studenții unuia dintre cele mai vechi institute de în- vățămînt superior, din Anglia — Universitatea York — au început, duminică, un marș de protest împotriva reducerii alocațiilor pentru învățămînt și sporirii cheltuielilor
„Nu cred câ o sâ mai găsesc 

vreodată de lucru"
Relatările agenției Associated Press despre situația dramatică 

a șomerilor din lumea occidentalăAgenția Associated Press a transmis următoarea relatare impresionantă despre situația șomerilor din Marea Britanie :
„Ultima dată cînd Stephen San

derson a avut de lucru a fost acum 
doi ani și el este convins că n-o să 
mai găsească de lucru cit trăiește. 
In vîrstă de 24 de ani, Sanderson, 
care locuiește in posomoritul cartier 
de blocuri din afara Liverpoolului, 
nu este singur in această situație. 
La Birmingham, Glasgow, Leeds și 
in zeci de alte orașe industriale de 
pe întinsul Marii Britanii, 3 000 000 
de bărbați și femei sînt șomeri. 
Peste Canalul Mînecii, 13 000 000 
vest-europeni nu au nici ei de lucru. 
Sînt victimele recesiunii mon
diale. In acest bătrin și dără
pănat oraș recesiunea se tra
duce prin disperare. «Este păcat să 
mai aduci copii pe lume» — spune 
Sanderson, uitindu-se la copiii săi — 
de 6 și, respectiv, 3 ani — așezați, 
cuminți, în fața televizorului. Dis
perarea lui este confirmată și de 
economiștii Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) care prezic că rata me
die a șomajului in Europa occiden
tală va crește de la 10 la sută în 
1982 la 12 la sută la mijlocul 
lui 1984.

In Marea Britanie, de pildă, țara 
care a fost leagănul revoluției in
dustriale, fabrici de automobile, 
uzine siderurgice și alte unități ale 
industriei grele și-au închis porțile. 

celerat a cursei înarmărilor, ceea ce sporește probabilitatea unei catastrofe atomice mondiale. Președintele „Clubului de la Roma", Aurelio Peccei, a subliniat, în intervenția sa, că pacea este „planificabilă și realizabilă". Prof. Joseph Joblin, șeful Centrului de cercetări de la Roma al Federației internaționale a universităților catolice, a relevat, la rîndul său, că mișcările pentru pace de astăzi sînt un fenomen de masă, care urmărește realizarea cauzei întregii umanități - pacea.
noastră planetă". Linus Paulling a 
calificat drept „demențiale" doctri
nele vehiculate in ultima perioadă 
de unele cercuri militariste privind 
posibilitatea purtării unor războaie 
nucleare „limitate" sau „prelun
gite", precum și teoriile referitoare 
la posibilitatea „victoriei" intr-un 
eventual conflict nuclear. „Aseme
nea doctrine și teorii — a spus fi
zicianul american — sînt in esență 
contrare unor adevăruri binecu
noscute".

militare în Marea Britanie. Sute de tineri și tinere s-au îndreptat spre Londra, pentru a remite primului ministru. Margaret Thatcher, o petiție în care se cere renunțarea imediată la politica de „economii severe" în programele sociale.

La Liverpool, închiderea a două 
fabrici — proprietate a societății 
auto „Leyland" și, respectiv, a fir
mei „Dunlop", a declanșat închi
derea unui întreg șir de alte fabrici 
mai mici. In oraș, rata oficială a 
șomajului este 19 la sută — 89 000 
de oameni caută de lucru, cu mult 
peste media națională — și ea re
cord postbelic — de 13,3 la sută. 
Autorități municipale consideră că 
în realitate rata este cu mult peste 
20 la sută. In zonele cu populație 
preponderent muncitorească rata 
șomajului se ridică pină la 40 la 
sută. In cazul tineretului această 
rată se apropie de 100 la sută.

Puține guverne o recunosc, des
chis, însă mulți. economiști sînt de 
acord cu Sanderson — că o parte 
din șomerii vest-europeni vor rămâ
ne fără lucru nu numai pină cînd 
situația se va îmbunătăți, ci pentru 
totdeauna".

★Coloane de demonstranți au străbătut, marți, străzile orașului Ro- vigo, din provincia italiană Veneto, adunîndu-se în piața centrală, unde a avut loc mitingul prin care s-a încheiat „Marșul pentru dreptul la muncă". La marș au participat oameni ai muncii din diferite localități ale provinciei Veneto, reprezentanți ai partidelor politice, parlamentari, lideri sindicali, activiști ai unor organizații progresiste. Ei au purtat pancarte cu inscripții ca „Nu — concedierilor !“, „Vrem să ni se asigure locurile de muncă".

„Nu" amplasării 
de noi rachete pe teritoriul 

RJF. GermaniaBONN. — Participanții la o sesiune a creștinilor, desfășurată în orașul Landau, au organizat o demonstrație pe străzile localității în semn de protest față de proiectata staționare de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul R.F. Germania. A fost a- doptată o declarație în care se subliniază că actuala încordare a situației face clare inconsistenta și caracterul eronat al concepției potrivit căreia pacea ar putea fi a- sigurată prin intimidarea atomică.
Inițiative 

ale mișcării pacifiste 
din JaponiaTOKIO. — Sub lozinca „Să nu permitem instalarea rachetelor de croazieră pe teritoriul japonez !“, Consiliul nipon pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen a inițiat, în orașele Yokosuka și Sasebo. unde se află amplasate mari baze militare americane, o campanie pentru oprirea înarmărilor și dezarmare. Activiști ai unor organizații obștești care militează pentru dezarmare și pace au difuzat în rîndul locuitorilor afișe și broșuri, conținînd chemarea la intensificarea eforturilor pentru oprirea escaladei înarmărilor și realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare.

Din agenda 
diplomaticaTelegramele agențiilor de presă au consemnat marți o intensă și multilaterală activitate diplomatică. • La BUDAPESTA, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Gyorgy Lazar, a conferit cu ministrul polonez al afacerilor externe, Stefan 01- szowski. © Chen Muhua, consilier de stat și ministrul comerțului exterior și relațiilor economice al R.P. Chineze, a început ieri o vizită oficială la TOKIO. ® Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a sosit marți la KHAR

TUM, pentru a lua parte, împreună cu președintele Sudanului, Gaafar Nimeiry, la prima reuniune a Consiliului; Suprem egipteano-sudanez, creat conform Cartei de integrare semănată anul trecut de cei doi șefi de stat. • La LONDRA au avut loc convorbiri între regele Hussein al Iordaniei și primul ministru Margaret Thatcher, fiind a- bordate problemele Orientului Mijlociu, precum și preconizata vizită la Londra a „Comitetului celor șapte" al Ligii Arabe. • La 
ADDIS ABEBA, Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, a avut convorbiri cu oficialități etiopiene în legătură cu aspectele majore ale actualității internaționale.(Agerpres)

„Mișcarea de nealiniere, forță importantă 
in lupta pentru menținerea păcii"

Aprecierile ședinței comune a Biroului Politic al C.C. 
' al Partidului Muncii din Coreea 

și a Comitetului Popular Central al R.P.D. CoreenePHENIAN 22 (Agerpres). — La Phenian a fost dat publicității comunicatul cu privire la ședința comună a Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea și a Comitetului Popular Central al R.P.D. Coreene, în cadrul căreia a luat cu- vîntul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene — transmite agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, a fost făcută o analiză cuprinzătoare a situației actuale din mișcarea de nealiniere, a condițiilor în care acționează ea.Avînd în vedere că situația internațională este mai complexă și mai încordată ca oricînd — se arată în comunicat — este necesar ca mișcarea de nealiniere să joace un rol important în lupta pentru prevenirea unui nou război mondial, pentru menținerea unei păci durabile și edificarea unei lumi noi, să-și îndeplinească misiunea istorică de a se opune politicii de agresiune și război promovate de forțele imperialiste.Menționînd existența în diverse puncte ale planetei a unor focare de criză, documentul arată că în Pe
Lucrările sesiunii Consiliului Național Palestinian

Yasser Arafat reales președinte al Comitetului Executiv al O.E.P.ALGER 22 (Agerpres). — Participanții la cea de-a XVI-a sesiune a Consiliului Național Palestinian au adoptat, marți, Rezoluția politică, precum și alte hotărîri ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
Consiliul de Securitate cheamă la încetarea 
neîntîrziată a ostilităților dintre Irak și IranNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a examinat, în cadrul unor consultări neoficiale, problema escaladării conflictului dintre Irak și Iran, informează agențiile internaționale de presă. în urma acestor consultări, la sediul din New York al Națiunilor Unite a fost dat publicității un apel prin care membrii Consiliului de Securitate cheamă Irakul și Iranul

Ședința Comisiei C. A. E. R. de colaborare
9 9

in domeniul construcțiilor de mașiniPRAG A 22 (Agerpres). — La Brno a avut loc ședința a 89-a a Comisiei permanente C.A.E.R. de colaborare în domeniul construcțiilor de mașini. La lucrări au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și delegația R.S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat sarcinile re- zultînd pentru ea din hotărîrile ședinței a 105-a a Comitetului Executiv al C.A.E.R. și a aprobat măsurile corespunzătoare orientate spre realizarea acestora. A fost adoptat, de asemenea, raportul Comisiei permanente C.A.E.R. de colaborare în domeniul construcțiilor de mașini referitor' la activitatea desfășurată în' anul 1982, inclusiv rezultatele efectuării lucrărilor de colaborare tehni- co-științifică.Comisia a aprobat și recomandat pentru semnare proiectele protocoalelor și convențiilor de specializare și cooperare multilaterală în producția 

ninsula Coreea situația s-a agravat și mai mult ca urmare a manevrelor militare americano — sud-core- ene de mare amploare „Team Spirit- 83", care au loc pe teritoriul Coreei de Sud.Țările membre ale mișcării de nealiniere — menționează comunicatul — trebuie să lupte împotriva acțiunilor imperialiste de agresiune și amenințare, pentru dizolvarea blocurilor militare și desființarea tuturor bazelor militare străine aflate pe teritoriile altor state, pentru retragerea trupelor în interiorul granițelor naționale, pentru crearea, în diferite regiuni ale lumii, de zone denuclea- rizate — zone ale păcii. în scopul eliberării lor complete pe plan economic, țările nealiniate sînt chemate, totodată, să acționeze pentru instituirea unei noi ordini economice internaționale. Apreciem, în acest sens — relevă documentul — că este necesară convocarea unei conferințe la nivel înalt* 1 Sud-Sud, care să examineze problemele cooperării dintre țările nealiniate și în curs de dezvoltare.

Cuvîntul „guyana" Însemna, în limba amerindienilor, „țara apelor multe". într-adevăr, Guyana, suprafață : 214 970 kmp ; populația : circa 850 000 locuitori, este străbătută de numeroase cursuri de ape care sint în același timp și importante surse hidroenergetice, dar acestea nu constituie singura ei bogăție naturală. Țara dispune și de cele mai mari rezerve de bauxită din lume, de zăcăminte de mangan, plumb, diamante, minereuri metalifere, de vaste păduri de esențe prețioase.Timp de două secole colonie - olandeză și britanică, Guyana și-a cucerit independența în 1966, iar la 23 februarie 1970 s-a proclamat republică, angajîndu-se ferm pe calea lichidării urmărilor dominației străine. Prima .măsură• in această direcție a fost trecerea sub controlul statului a sectoarelor cheie ale economiei : întreprinderile de exploatare și prelucrare a bauxitei, plantațiile de trestie de zahăr și fabricile de zahăr, comerțul exterior ș.a. Pe această bază a devenit posibilă elaborarea unor programe de dezvoltare menite să diversifice economia, să asigure valorificarea în interesul poporului a resurselor țării. A fost organizată întreprinderea de stat „Guybau" care controlează industria de extragere și prelucrare a bauxitei ;

REUNIUNE A S.E.L.A. La Car- I tagena, în Columbia, s-au deschis I lucrările Reuniunii Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.),I consacrate pregătirii celei de-a Vl-a Conferințe â Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare I (U.N.C.T.A.D.), programată să sedesfășoare, în iunie, la Belgrad. La I reuniune iau parte reprezentanți din 32 de state. Din România participă I o delegație condusă de Gheorghe | Dolgu, adjunct,al ministrului afacerilor externe.
PROTOCOL ROMANO-SOVIE-

TIC. La 22 februarie, la Moscova . a fost semnat protocolul privind schimburile pe anul 1983 între

Delegații au ales, totodată, noul Comitet Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Yasser Arafat a fost reales în funcția de președinte al Comitetului Executiv al O.E.P.

să ajungă la încetarea neîntîrziată a focului și retragerea trupelor la frontierele recunoscute internațional, în scopul realizării unei reglementări pașnice a conflictului, în conformitate cu principiile Cartel O.N.U.Consiliul de Securitate l-a solicitat, de asemenea, pe secretarul general al O.N.U. să-și continue eforturile consacrate soluționării politice a conflictului dintre cele două țări.

aparatelor electrice moderne de uz casnic, utilajelor de ungere, proiectele protocoalelor de completare și precizare a convențiilor de specializare și cooperare în producția armăturilor din oțel, utilajelor pentru forajul și extracția țițeiului și gazelor, •tehnicii medicale, utilajelor miniere autopropulsate pentru lucrări în subteran și altele.Au fost adoptate șl s-au recomandat, totodată, pentru semnare proiectele Convenției de colaborare teh- nico-științifică multilaterală în domeniul creării de transformatoare hidraulice moderne unificate pentru transmisii cu puterea de la 35 pînă la 400 kW, cutiilor de viteze hi- drodinamice cu cuplare sub sarcină, precum și Convenției în domeniul creării și asimilării în producție a mijloacelor moderne ale tehnicii multiplicării.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNCu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, dumneavoastră și poporului guyanez prieten, calde felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate.Exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Cooperatistă Guyana vor cunoaște odezvoltare continuă, spre binele pop păcii, cooperării, al instaurării unei
★Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Ptolemy Reid, prim-ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, cu ocazia sărbătoririi Zilei na- 

i AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:^

ÎN APARAREA SUVERANITĂȚII PANAMEZE. Adunarea Națională I a Reprezentanților Populari din Panama a aprobat o rezoluție prin care 
J este condamnat amestecul ambasadorului S.U.A. la Ciudad de Panama în treburile interne ale țării. Documentul cere puterii executive ca di- ■ plomatul nord-american să fie declarat persona non grata. Totodată, rezoluția exprimă sprijinul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari • față de poziția luată de comandantul șef al Gărzii Naționale, generalul Ruben Paredes, împotriva amestecului in treburile interne ale țării.

>arelor român și guyanez, al cauzei noi ordini economice internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

★ționale a acestei țări, o telegramă prin care îi adresează, în numele guvernului român și al său personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
s-a construit un mare combinat de prelucrare a lemnului ; pe fluviul Mazaruni se află în curs de realizare un complex hidroenergetic cu o putere instalată de 775 MW care va asigura necesarul de energie electrică al economiei și populației făcînd posibilă reducerea importului de petrol. Paralel se urmărește dezvoltarea în continuare a agriculturii, în timp ce în domeniul vieții sociale au fost înfăptuite un șir de prefaceri cu caracter democratic.Pe plan extern, Guyana, membră a mișcării de nealiniere, și a „Grupului celor 77", se pronunță pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.între România și Guyana se dezvoltă relații de colaborare pe multiple planuri, un moment important al acestei evoluții pozitive ' constituindu-1 vizita efectuată in țâra noastră de Forbes Burnham pe atunci prim-ministru, în prezent, președintele republicii. Cu acel prilej au fost semnate o serie de acorduri de cooperare economică, tehnică și in alte domenii. Extinderea pe mai departe a raporturilor prietenești româno-guyaneze corespunde pe deplin intereselor reciproce, ca și intereselor cauzei păcii și colaborării între popoare.

Uniunile scriitorilor din România și U.R.S.S. Documentul a fost semnat de Constantin Chiriță, vicepre- I ședințe al Uniunii scriitorilor din România, și Vitalii Ozerov, secre- I tar al Uniunii scriitorilor din U.R.S.S. 1.... 1' v s ... . ’■•■..■. J 1
O NOUA RUNDA A NEGOCIE- I 

RILOR TRIPARTITE LIBANEZO- I 
ISRAELIANO-AMERICANE privind retragerea trupelor Israelului I din Liban s-a desfășurat in locali- I tatea israeliană Nathanyia, informează agențiile U.P.I. și A.P. I Conform practicii anterioare, după I ședința plenară participanții s-au reunit în subcomitete de lucru.

Poporul român, angajat cu toate forțele în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvolta
te, are nevoie de un climat de pace, securitate și colaborare în întreaga lume. Lupta poporului nostru pentru socialism și pentru pace constituie un tot inseparabil. De aceea, obiectivul central al politicii externe a Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România îl constituie lupta neabătută împotriva cursei Înarmărilor, pentru întărirea solidarității și colaborării cu partidele comuniste, cu toate forțele revoluționare, progresiste, democratice în vederea înfăptuirii aspirațiilor fundamentale de pace, independență și progres ale omenirii.Solidaritatea internațională cu forțele înaintate din întreaga lume străbate ca un fir roșu istoria mișcării muncitorești și democratice din România. Dezvoltînd mai departe bogatele tradiții internaționaliste ale clasei muncitoare, ale mișcării socialiste, Partidul Comunist Român și-a desfășurat de la început activitatea în strînsă legătură cu lupta celorlalte detașamente revoluționare, a sprijinit activ mișcările de eliberare națională, lupta popoarelor de pretutindeni împotriva imperialismului, fascismului, a exploatării și asupririi, pentru libertate, pace și progres.Solidaritatea internațională a P.C.R. cu toate forțele revoluționare și progresiste a cunoscut noi dimensiuni după victoria istorică de la 23 August 1944, care a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă. deschizînd calea transformării democratice și apoi socialiste a societății românești, a cuceririi depline a independenței și suveranității naționale.în întreaga sa activitate desfășurată pe plan internațional, partidul și statul român pornesc de la principiul unității depline dintre politica internă și cea externă. Partidul Comunist Român, România socialistă desfășoară o intensă activitate internațională pentru promovarea unei politici de colaborare, participă activ la lupta forțelor înaintate pentru progres social, independență și pace în lume.

Din volumul omagial „ROMA
NIA, CEAUȘESCU, PACE", a- 
părut în Editura politică.

Analiza raportului internațional de forțe, a marilor schimbări care au loc în lumea de astăzi arată că în ciuda accentuării politicii imperialiste de dominație, dictat și reîmpărțire a zonelor de influență, profundele schimbări sociale și naționale revoluționare care au Ioc în lume demonstrează că, acționînd în unitate, forțele socialismului, progresului, popoarele pot preîntîmpina izbucnirea unui nou război mondial, pot asigura pacea trainică pe planeta noastră,în zilele noastre, în fața omenirii stau probleme de însemnătate cardinală pentru înseși destinele ei, cum sînt : înlăturarea pericolelor unor războaie, a unei conflagrații mondiale care s-ar solda cu urmări catastrofale ; abolirea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonlaliste, de dominație; dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară și oprirea cursei înarmărilor ; edificarea securității și păcii trainice în Europa și în întreaga lume; abolirea deplină a politicii de forță și amenințare cu forța, de reîmpărțire a lumii în sfere de influentă, lichidarea tuturor conflictelor și stărilor conflictuale pe căi politice, prin tratative ; lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale etc. Toate acestea sînt obiective cu caracter universal, global, care afectează interesele celor mai largi forțe sociale și politice, interesele naționale vitale ale- tuturor statelor și popoarelor. Rezolvarea lor reală, democratică impune unitatea și solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești, înțelegerea și colaborarea tuturor forțelor democratice și progresiste, fără deosebire de concepții politice, filozofice, religioase atît în cadrul fiecărei țări, cît și pe arena mondială.Pornind de la această amplă viziune asupra proceselor și fenomenelor care caracterizează viața internațională, de la comandamentele progresului civilizației pe întreaga planetă, Partidul Comunist Român, România socialistă își îndeplinesc consecvent îndatoririle naționale și internaționale, dezvoltă constant o largă colaborare cu toate țările, participă activ la eforturile pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. Astfel, țara noastră întreține relații diplomatice cu 137 de țări, iar relații economice și culturale cu 150 de state. în perioada 

care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al P.C.R. din 1965, secrețarul general al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a desfășurat o intensă activitate de în- tîlniri la nivel înalt, concretizată în 96 de vizite oficiale efectuate în țări de pe toate continentele și în 103 vizite oficiale la nivel de șefi de stat care au avut loc în România. Cu pri-
Partidul Comunist Român, maitant consecvent pentru 
întărirea colaborării si unității Mior progresiste 
si democratice din întreaga lume ii lupta pentru 

dezarmare, securitate, independentă si progres
lejul întîlnirilor la nivel înalt au fost semnate 20 de tratate de prietenie și cooperare, precum și 94 de declarații solemne comune și declarații comune, care au înscris contribuții esențiale la dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, la cauza destinderii, securității și colaborării internaționale.Partidul Comunist Român întreține astăzi legături directe sau pe linia Frontului Democrației și Unității Socialiste cu aproximativ 280 de formațiuni politice, partide comuniste și muncitorești, partide socialiste și so- cial-democrate, partide de guvernă- mînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de eliberare, alte formațiuni politice de pe întregul glob. în dezvoltarea relațiilor de solidaritate internațională ale P.C.R., o contribuție decisivă au avut numeroasele întîl- niri și convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducători ai partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste, ca și din celelalte țări, cu lideri ai partidelor socialiste și social’-democrate, al partidelor și organizațiilor progresiste din țările în curs de dezvoltare, ai altor partide democratice, patriotice, ai mișcărilor de eliberare națională, cu reprezentanți de seamă ai opiniei publice mondiale.Ținînd seama de perspectivele dezvoltării societății umane în următoa-

Ion POPESCU PUȚURI director al Institutului de studii istorice și social-politice
rele decenii, de răspunderea istorică față de viitorul civilizației umane, Partidul Comunist Român consideră drept o permanență a politicii sale externe orientarea spre întărirea solidarității internaționale, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-demo- cratice, cu toate organizațiile revoluționare, democratice și progresiste, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, considerînd că aceasta are o importanță esențială pentru dezvoltarea vieții internaționale pe o cale nouă, democratică.Partidul și statul nostru militează neabătut pentru Întărirea solidarității și conlucrării între toate țările socialiste, întrucît de aceasta depin

de In mod hotărîtor creșterea influenței socialismului asupra evoluției mondiale, dezvoltarea procesului de transformări înnoitoare, progresiste în viața societății, anărarea păcii și securității internaționale, promovarea destinderii. Totodată, acționează pentru întărirea colaborării și solidarității cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, considerînd că aceste țări reprezintă un factor 

important al economiei și politicii mondiale, că ele au și vor avea un rol tot mai mare în lupta pentru independență, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace, pentru realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Pornind de la realitățile lumii contemporane, de la existența țărilor cu orînduiri sociale diferite, România acționează în spiritul principiilor coexistenței pașnice, pentru dezvoltarea relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Dezvoltînd relațiile cu toate statele și făcînd parte din peste 80 de organizații internaționale guvernamentale, participînd constant la activitatea a peste 700 de organizații neguvernamentale, România este prezentă la dezbaterea tuturor marilor probleme internaționale, aducîndu-și contribuții substanțiale, larg recunoscute pe plan mondial, la adoptarea de măsuri pe linia securității și 

cooperării In Europa, dezarmării generale, în primul rînd a celei nucleare, soluționării pe cale politică a conflictelor sau stărilor conflictuale în lume, lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, democratizării relațiilor internaționale.Partidul Comunist Român și România socialistă acordă o mare importanță rolului popoarelor, al opiniei publice mondiale în soluționarea marilor probleme care privesc pacea și progresul umanității, întărirea solidarității și conlucrării lor, în afirmarea politicii de destindere, de pace și independență națională. „Astăzi — sublinia secretarul general al partidului nostru în cuvîntarea rostită la Congresul al II-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — apare mai necesară ca. oricînd unirea strînsă a eforturilor popoarelor, a forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, conlucrarea lor activă în vederea împiedicării agravării climatului internațional, lichidării vechii politici imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne și de încălcare a libertății și independenței popoarelor, pentru promovarea unor relații noi între state, a unei politici de securitate internațională, de destindere, independență și pace. Prin lupta lor, masele populare, popoarele pot determina oprirea cursei înarmărilor, pet asigura o politică nouă, democratică, o politică de pace și colaborare internațională".Ampla activitate desfășurată pe plan internațional de partidul și statul nostru în vederea opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării generale s-a concretizat într-un șir de inițiative și propuneri avansate la Organizația Națiunilor Unite și în alte foruri, dintre care : „Deceniul dezarmării' al Națiunilor Unite 1970—1980“ ; „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor" ; „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și instaurarea unei păci trainice în lume". Expresie grăitoare a acestei politici este documentul „Poziția și. propunerile României cu privire la problemele dezarmării", care a fost prezentat în iunie 1982 la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.România a militat și militează pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în cadrul reuniunii de la Madrid, între care și convocarea unei 

conferințe pentru încredere și dezarmare pe continentul nostru, care să asigure continuitatea reuniunilor începute la Helsinki, progrese pe calea statornicirii unor relații de largă colaborare, pentru crearea unei’ Europe unite, ferită de spectrul războiului. Pe aceeași linie se înscrie preocuparea României de a dezvolta' colaborarea — bi și multilaterală — între țările balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii, liberă de arme nucleare.în toamna anului 1981 și primăvara anului 1982 poporul român s-a angajat cu întreaga energie in vasta mișcare europeană și mondială, ex- primîndu-și în cadrul mitingurilor, adunărilor, marșurilor păcii din țara noastră, cît și prin cele 18 milioane de semnături puse pe Apelul adresat Sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. voința de pace, ho- tărîrea de a milita, în strînsă solidaritate, cu toate popoarele pentru eliminarea totală a armamentului nuclear de pe continent. Marile demonstrații pentru pace și dezarmare care au avut loc în ultima vreme în numeroase state, inclusiv România, și care se afirmă cu o vigoare și forță necunoscute în anii de după cel de-al doilea război mondial, demonstrează că acțiunea popoarelor, a opiniei publice mondiale în favoarea dezarmării și păcii se dezvoltă ca un factor nou, progresist, în relațiile internaționale contemporane, de o însemnătate deosebită , în oprirea cursei înarmărilor.Astăzi, mai mult decît oricînd în istoria omenirii, stă în puterea popoarelor să-și făurească propriul viitor, să creeze o lume nouă, mai bună și mai dreaptă. Pornind de la această convingere, Partidul Comunist Român, România socialistă vor face și în viitor totul pentru amplificarea tot mai viguroasă a acțiunilor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, pentru antrenarea eforturilor lor într-un singur șuvoi. Comuniștii, întregul popor român nu vor precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini si pe mai departe cu cinste îndatoririle ce le revin ca detașament de nădejde al marelui front antiimperia- list al popoarelor prin a căror luptă unită își pot găsi împlinire năzuințele de pace, progres și conlucrare ale tuturor națiunilor, deschizînd o eră nouă de înflorire a civilizației pe întreaga planetă.
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