
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a reintîlnit cu președintele părții americane in Consiliul economic româno-americanMiercuri, 30 martie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a reintîlnit cu Milton F. Rosenthal, președintele părții americane în Consiliul ■ economic . româno-american, care face o vizită in țara noastră.în cadrul primirii a fost continuată examinarea problemelor legate de promovarea raporturilor de cooperare și colaborare româno-ame- ricane. apreciindu-se că există largi posibilități pentru extinderea schim

burilor economice dintre cele două țări, pentru amplificarea conlucrării industriale și tehnice dintre România și S.U.A.S-a relevat necesitatea de a se acționa pentru înlăturarea oricăror ob-, stacole din calea relațiilor româno- americane. a oricăror restricții sau îngrădiri de natură a împiedica cooperarea dintre România și S.U.A., pentru respectarea neabătută in. raporturile dintre cele două țări a principiilor independentei și suvera

s>

nității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc.• S-a relevat că dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și S.U.A. este în interesul popoarelor român și american. servește cauzei destinderii, înțelegerii, păcii și cooperării internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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a primit pe directorul editorial al ziarului kuweitian „Al Seyassah“

LA SEMĂNAT-FIECARE ORĂ
Președintele Republicii Socialiste România, .tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- primit, miercuri, pe Mustafa Abou Libdeh, directorul editorial al ziarului kuweitian „Al Seyassăh".La primire a participat tovarășul Eugen Florescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat, cu acest prilej, un interviu pentru cotidianul kuweitian.

FOLOSITĂ DIN PLIN!
Pînă în seara zilei 
de 29 martie au fost 
semănate 1 822 590 
hectare, ceea ce re
prezintă 36 la sută 
din suprafețele pla
nificate a se cultiva 
în această primă
vară.

Specialiștii — per
manent în mijlocul 
mecanizatorilor și 
cooperatorilor pen
tru a asigura res
pectarea riguroasă 
a normelor tehnice 
privind 
terenului, 
tul și 
plantelor

Pretutindeni să se 
încheie pregătirile 
pentru ca, pe măsu
ră ce crește tempe
ratura solului, să se 
treacă pe un front 
larg la semănatul 
porumbului.

pregătirea 
semăna- 

densitatea 
ia hectar.

f Bogatele tradiții de organizare și luptă 

revoluționară ale muncitorimii române 
Făurirea partidului clasei muncitoare a marcat o etapă 

nouă în desfășurarea procesului revoluționar din țara noas
tră, în dezvoltarea luptelor sociale. Stat major marxist al prole
tariatului, el s-a situat în fruntea maselor populare în bătăliile 
împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață mai bună, 
pentru libertate socială și națională.

NICOLAE CEAUȘESCUPentru cel care se apleacă asupra îndelungatei istorii a clasei noastre muncitoare un adevăr se relevă cu pregnanță — permanența spiritului revoluționar, lupta dîr- ză, neîmpăcată cu asuprirea, cu nedreptățile vremurilor, purtată încă din zorii existenței sale. în momentul în care marele Congres socialist din primăvara anului 1893 statua constituirea P.S.D.M.R., istoria luptelor proletare în țara noastră număra aproape un secol, într-adevăr, cu aproape o sută de ani în urmă, în 1796 se inaugura la noi, după expresia lui Nicolae Iorga, „chestia muncitorească", prin revolta lucrătorilor da la manufactura de postav de la Pociovaliște de lingă București, care reușesc să impună domniei satisfacerea unora dintre cerințele lor. Deosebit de activi sînt lucrătorii din saline și mine, cei care lucrau stăpînirii „cu sudori de moarte și pîraie de lacrimi", și ale căror nemulțumiri se țin lanț în prima jumătate a veacului trecut.Toate acestea stau mărturie faptului că proletariatul român a fost însuflețit mereu de hotărîrea de a nu se lăsa îngenuncheat, că în fața exploatării muncitorii români nu au ales resemnarea, ci lupta, împotrivirea dîrză. în cursul acestor lupte, a apărut din ce în ce mai limpede muncitorimii faptul că o adîncă prăpastie îi desparte de exploatatori, că îmbunătățirea traiului nu trebuie așteptată de la aceștia, ci trebuie cucerită prin eforturi și luptă. în această convingere, tot mai larg împărtășită aveau să-și afle izvorul atîtea și atitea bătălii de clasă, precum grevele de la Brăila din 1868, mișcările căruțașilor din Giurgiu din 1873, ale minerilor din Valea Jiului din 1875, marile bătălii de clasă ale muncitorilor ceferiști de la Galați și București din anul 1888. Dincolo de izbinzi sau eșecuri, sutele de acțiuni muncitorești se constituie într-o mare lecție pentru muncitorime : pentru emanciparea sa ea trebuie să se adreseze doar sieși. în același timp, ele învață muncitorimea și o altă mare lecție — lecția unității proletare, a însemnătății organizării și coeziunii rindurilor muncitorești în lupta pentru o viață mai bună.
„UNIREA FACE PUTEREA"Sînt nenumărate mărturiile istorice care dovedesc că încă de Ia începuturile sale mișcarea noastră muncitorească a văzut in forțele

STADIUL INSĂMINJĂRII FLORII-SOARELUI Cifrele înscrise in procente pe județe, su-
29 martie

pe hartă reprezintă, 
prafețele însămințate cu floarea-soarelui pînă în seara zilei de

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu spirit de răspundere și hărnicie, folosind din plin utilajele 
și timpul de lucru pentru însămînțarea fiecărei culturi la termenele stabilite 
și la un înalt nivel calitativ, spre a pune astfel baze sigure recoltelor 
sporite din acest an !

proprii singura cale de îmbunătățire a sorții sale, că a înțeles importanța vitală pe care o are unitatea sa. Organizare, înfrățire, unitate — sînt de aceea cuvintele- flacără ce luminează decenii întregi ale istoriei clasei noastre muncitoare. Dintr-o asemenea convingere se nasc, la început asociațiile de întrajutorare reciprocă. Mai întîi la Brașov, apoi la Timișoara și București. Statutul obștii calfelor de șepcari din București, înființată în 1855, arăta limpede că ea s-a născut din dorința de „a precurma pentru totdeauna 
trista soartă" a lucrătorilor. Statu-
90 de ani de la făurirea 

partidului politic 
revoluționar al clasei 

noastre muncitoare
tele societății lucrătorilor tipografi din București, fondată la 24 augjjst 1858, afirmă răspicat că aceștia 
„adunîndu-se și chibzuind împreu
nă despre mijloacele de a se adă
posti in viitor de relele care ame
nință toate clasele lucrătoare prin 
lipsa mijloacelor pecuniare la în- 
tîmplare de lipsă de lucru, de boa
lă, de moarte sau de alte împre
jurări, au găsit de cuviință a fonda 
o casă comună sub denumirea : 
Casa de prevedere-'a lucrătorilor 
tipografi".Și tot mai des și în tot mai multe locuri » ale țării lucrătorii se adună și chibzuiesc împreună. La Arad și Cluj, la Tîrgu Mureș și Iași, la Galați și Turnu Severin, la Sibiu și Brăila. Iar rodul acestei chibzuințe comune este înființarea a noi și noi asociații muncitorești de întrajutorare. într-un sfert de veac — între 1846 și 1872' — iau ființă 51 de asemenea societăți muncitorești.Chibzuind împreună, muncitorii se pătrund tot mai adînc de un alt mare adevăr : în lupta pentru emanciparea proletariatului este nevoie de organizare și acțiune unită la scară națională. Dintr-un asemenea comandament se naște, la 1 octombrie 1872, Asociația generală a lucrătorilor din România, 

r

una dintre cele mai vechi organizații muncitorești din lume. „Tre
buia să ne adunăm într-o zi toți 
lucrătorii pentru a decide despre 
calea care ar fi mai nimerită pen
tru noi a ne îmbunătăți soarta prin 
noi înșine, adică prin mijloacele 
noastre proprii, iar acea zi in care 
trebuia să ne adunăm cu toții este 
cea de astăzi, care va rămînea 
neștearsă din memoria fiecăruia 
lucrător" — spunea în adunarea de la 1 octombrie 1872, un muncitor, arătînd așadar cit de puternic era curentul spre organizare și unire al muncitorimii noastre. Un adevăr pe care îl pune în relief cu putere însăși titulatura asociațiilor muncitorești create în anii premergători constituirii partidului politic proletar : „Deșteptarea", „Unirea", 
„Frăția", „Înfrățirea lucrătorilor".

SOCIALISMUL ȘTIINȚIFIC — 
RECEPTAT TIMPURIU, 

ASIMILAT CREATORUna dintre caracteristicile esențiale ale mișcării noastre muncitorești a constituit-o receptarea timpurie a ideilor socialismului. Faptul se datora, între altele, existenței unei puternice tradiții a gîndi- rii revoluționare, democratice, acțiunii unei largi pleiade de gîndi- tori și militanți progresiști, iubind fierbinte poporul, năzuind a-1 ridica la o stare materială și culturală înfloritoare. în țara noastră cunoscuseră o puternică răspîndire ideile socialismului utopic, sub influența lor formîndu-se numeroși militanți revoluționari, ce aveau să-și consacre anii cei mai buni ai vieții emancipării sociale și naționale a poporului român. Are, în acest sens, o semnificație deosebită faptul că încă în urmă cu 150 de ani, gînditori de seamă au dat glas convingerii lor că numai socialismul va putea aduce bunăstarea poporului român. Sau, cum scria Teodor Diamant, in anul 1834, prin punerea în lucrare a ideilor socialiste „atunci acest binecuvân
tat pământ de natură al Țării Ro
mânești și Moldovii să poată a se 
face lăcașul fericirii și poate și pil
dă altor neamuri ce se fălesc cu 
civilizația".în acest climat fertil pătrund în țara noastră, la scurt timp după apariția lor, lucrări ale întemeietorilor socialismului științific. La

Silviu ACHIM
(Continuare in pag. a IV-a)

7

/

tT

! Documente adoptate j
) --------------------------------

j de Plenara Comitetului [ 
) Central al P. C.R. | 

- - - - - - - - - - - - - -  ' ț din 23-24 martie 1983 [ 
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
j • Cu privire la efecti- |
< vul, compoziția și ț
’ structura organiza- ț
’ torică a partidului |

la 31 decembrie |
1982 ț

) ( 
ț • Cu privire la activi- < 
i tatea desfășurată în j 

anul 1982 de către
ț organele de partid, ț
ț de stat și organiza- ț
ț țiile de masă pen- ț
ț tru înfăptuirea poli- l
ț ticii de cadre a i
ț partidului ț
! • Cu privire la ac- j
? tivitatea de rezol- ’
J vare a propuneri- j
i lor, sesizărilor, re- j
i clamațiilor și cereri- j

lor oamenilor mun- J
ț cii, adresate condu- /
ț cerii partidului, or- <
ț ganelor locale de j
ț partid și organelor
( de stat, organizații- j
ț lor de masă și ob- ț
ț ștești, presei și ț
ț radioteleviziunii în ț
ț anul 1982 ț

ț în paginile III—IV

Plenarele consiliilor 
oamenilor muncii 
de naționalitate 

maghiară și germană 
în pagina a ll-a

Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat Agenției de presă vest-germane D. P. A.

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 29 martie, pe Alexander 
Wachsmuth, șeful biroului din Viena al Agenției de presă vest-germane 
D.P.A., căruia i-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE: Vă rugăm, dom
nule președinte, să vă spuneți 
opinia asupra problemelor de
zarmării generale — ințelegind 
prin aceasta rezultatele întilni- 
rii la nivel înalt de la Praga, 
șansele convorbirilor Est-Vest 
de la Geneva și modul în care 
apreciați încercările făcute la 
Madrid de a ,se crea măsuri de 
încredere care să acopere, după 
opinia occidentală, regiuni care 
se intind din Atlantic pină in 
Urali.RĂSPUNS : După cum este cunoscut, cursa inarmărilor a luat proporții foarte mari. S-au acumulat uriașe cantități de armament și, cu deosebire, de armament nuclear, ceea ce constituie un grav pericol pentru pacea și securitatea tuturor statelor și popoarelor. Acest pericol este deosebit de mare pentru popoarele europene, avînd în vedere că cea mai mare parte a armamentelor, inclusiv nucleare, se găsesc în Europa. De aceea, problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmare nucleară.în acest context, trebuie să punem pe primul plan oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, trecerea la retragerea și distrugerea celor existente, realizarea în Europa a unor relații bazate pe încredere, pe colaborare, care să ducă — în perspectivă — la eliminarea totală a armamentelor nucleare, ca și la o reducere substanțială a armamentelor în general. Aceasta răspunde intereselor tuturor popoarelor europene, ca dealtfel cerințelor întregii omeniri — de a trăi în pace., și colaborare..în. acest spirit,. Consfătuirea de la Praga a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia a pus pe primul plan necesitatea intensificării eforturilor pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară. Pentru realizarea acestui obiectiv, țările participante la Tratatul de la Varșovia au adresat țărilor din N.A.T.O. propunerea de a se încheia un tratat între cele două blocuri militare, precum și de a se începe convorbiri în vederea opririi cursei înarmărilor și a trecerii la dezarmare. Este adevărat că problema dezarmării privește toate popoarele europene, popoarele întregii lumi, dar trebuie avut în vedere că țările din cele două blocuri militare dețin peste 80 la sută din armamente și aproape totalitatea armamentelor nucleare. Deci, un acord între aceste state privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare va avea o importanță hotărîtoare pentru întreaga lume. De aceea, noi considerăm că este necesar să se facă totul pentru realizarea unor înțelegeri corespunzătoare între statele din cele două blocuri militare.în ceea ce privește tratativele de la Geneva, dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, unul dintre obiective are în vedere problema rachetelor cu rază medie de acțiune, care preocupă deopotrivă toate popoarele europene. Avînd în vedere importanța acestei probleme, considerăm că trebuie să facem totul pentru încheierea cu succes a tratativelor, pentru a nu se trece în acest an la amplasarea de noi rachete.După părerea noastră, este necesar să se ajungă Ia înțelegeri reciproc acceptabile, care să ducă la reducerea cit mai mare a numărului de rachete și să deschidă calea eliminării totale a rachetelor nucleare de orice fel din Europa. Dar. pînă la realizarea acestui obiectiv, considerăm că trebuie acceptate si soluții intermediare, a unor măsuri care să ducă însă la o reducere substanțială 

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la Plenara Consiliului Central al U. G. S. R.
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,Plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care și-a desfășurat lucrările în această perioadă de puternic avînt și deplină angajare a întregului nostru popor în înfăptuirea exemplară a programelor stabilite de Conferința Națională a partidului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., a analizat, intr-un spirit de înaltă exigență și răspundere muncitorească, activitatea desfășurată de organele și organizațiile sindicale în anul 1982 și a stabilit sarcinile și măsurile ce vor fi întreprinse în vederea mobilizării și creșterii responsabilității tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru realizarea obiectivelor economico-sociale ale planului pe 1983, a programelor speciale stabilite de conducerea partidului în diferite domenii de activitate.într-o atmosferă vibrantă, participanții la dezbateri au exprimat înalta considerație și totala adeziune a organelor și organizațiilor sindicale față de ideile, tezele și orientările de o neprețuită valoare teoretică și practică cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport la Conferința Națională a partidului, veritabil tezaur de gindire și acțiune revoluționară, model de abordare creatoare a problemelor de esență ale sta

diului actual de dezvoltare a societății noastre, a problemelor cruciale cu care se confruntă lumea contemporană.Exprimîrid gîndurile și sentimentele de fierbinte dragoste și recunoștință ale milioanelor de membri ai sindicatelor, participanții la plenară vă aduc și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, omagiul solemn, de înaltă cinstire, de mindrie patriotică al clasei muncitoare, al oamenilor muncii, al activiștilor mișcării sindicale din țara noastră față de dumneavoastră, ilustrul conducător al partidului și statului nostru, patriot și revoluționar înflăcărat, strălucită personalitate a vieții internaționale, la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, ani de muncă și luptă eroică, neobosită, care înscriu numele și opera dumneavoastră cu litere de aur în istoria poporului și a patriei române, în dezvoltarea mișcării muncitorești și a partidului clasei muncitoare din țara noastră, în avîntul deosebit al construcției socialiste a țării, în întărirea continuă a independenței
CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 

A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA
(Continuare în pag. a V-a)

a rachetelor existente și să oprească amplasarea de noi rachete.România se pronunță pentru realizarea unui echilibru între cele două părți, dar aceasta pe calea reducerii continue a armamentelor la un nivel cit mai scăzut. Aceasta — considerăm noi —- răspunde intereselor tuturor statelor și popoarelor de pe continentul european și din întreaga lume.Acordăm o mare însemnătate reuniunii de la Madrid, consacrată colaborării și securității în Europa. Considerăm că trebuie făcut totul pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a acestei reuniuni. Apreciem ca fiind de o importantă deosebită convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare în Europa, precum și necesitatea continuității reuniunilor țărilor europene consacrate colaborării și securității.Avînd în vedere importanta excepțională a problemelor dezarmării, a dezvoltării colaborării și încrederii, dăm o apreciere deosebită marilor manifestări pentru pace din Europa, la care poporul român s-a alăturat cu toate forțele. Considerăm că trebuie să se intensifice acțiunile pentru pace și colaborarea între mișcările care se pronunță în favoarea păcii, din toate statele, pentru a determina trecerea la măsuri concrete de dezarmare. Aceasta — subliniez încă o dată — constituie o cerință esențială pentru asigurarea dreptului vital al popoarelor la existentă, la libertate, la independentă și la pace.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
relațiile economice româno— 
vest-germane pe fundalul si
tuației economice curente din 
România ?RĂSPUNS : Relațiile economice dintre România și Republica Federală Germania au cunoscut o dezvoltare importantă în deceniul care a trecut. Aceasta a și făcut, dealtfel. ca multă vreme Republica Federală Germania să se afle pe locul doi în relațiile economice ale României. Se pare însă că, începînd de anul trecut, ea a cedat acest loc și a trecut pe locul trei, deși relațiile româno—vest-germane continuă să se afle la un nivel destul de important.Avînd în vedere situația economică mondială, este necesar să acționăm în așa fel incit să continuăm dezvoltarea schimburilor economice, să găsim noi forme — îndeosebi în ceea ce privește cooperarea în producție, Inclusiv pe terte piețe — ceea ce va da o nouă perspectivă extinderii schimburilor economice între țările noastre.în domeniul cooperării în producție. avem deja o anumită experiență și, pornind de aici, am putea să realizăm noi obiective prin cooperare, ceea ce va crea o bază trainică pentru relațiile economice dintre țările noastre.în ceea ce ne privește, sîntem ho- tărîti să acționăm în așa fel încît să găsim posibilitățile corespunzătoare dezvoltării. în continuare, a colaborării și relațiilor între România și Republica ^Federală Germania.ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule președinte, să comen
tați opinia occidentală potrivit 
căreia recentul decret românesc 
care obligă la plata cheltuieli
lor de școlarizare pe cetățenii 
români ce doresc să părăsească 
țara, violează acordul de la 
Helsinki.RĂSPUNS : Decretul la care vă referiți constituie o reglementare a relațiilor și obligațiilor cetățenilor români față de statul român.în România, întregul' învățămint este gratuit, toate cheltuielile ne

cesare fiind acoperite de la bugetul statului. întregul tineret este obligat să învețe 10 ani. în ceea ce privește invățămîntul liceal și universitar — în întregime finanțat de către stat, un număr mare de studenți primind și burse — el este urmat de un număr important de tineri, pregătirea acestora făcîndu-se în strînsă legătură și în raport direct cu cerințele de cadre ale economiei naționale și, în general, ale dezvoltării econo- mice-Sociale.Prin • reglementările interne ale țării noastre, absolvenții invățămin- tului superior au obligația de a lucra un anumit număr de ani in sectoarele unde sînt repartizați. Dacă nu lucrează unde sint repartizați, ei au obligația de a restitui statului cheltuielile făcute pentru pregătirea lor.Nu cunosc să avem prea multe cazuri în care tinerii noștri să nu lucreze acolo trade sint repartizați și, deci, să fie obligați să restituie cheltuielile de învățămmt. Avînd însă in vedere că unii își exprimă dorința de a pleca din țară definitiv și a lucra in alte state, a apărut necesitatea de a aduce o reglementare și în acest domeniu și anume ca aceia care au urmat liceul sau învățămîn- tul superior, în conformitate cu legile generale, să restituie statului cheltuielile făcute în procesul de în- vățămînt, dacă doresc să meargă in altă parte.Considerăm că acesta este un act de dreptate și echitate, constituind, de fapt, o precizare mai bună a obligațiilor generale ce revin tuturor cetățenilor români.Iată de ce nu văd în ce fel această măsură ar fi în contradicție cu documentele semnate la Helsinki.în nici un fel, în documentele semnate la Helsinki nu se prevede că un stat este obligat să asigure invățămîntul gratuit, sau să formeze cadre de' specialiști pentru alte state. La noi, invățămîntul gratuit este rezultatul unor măsuri specifice societății noastre socialiste și nu consecința unor cerințe internaționale sau a vreunui acord international, pentru că nu există un asemenea acord.Dealtfel, și în Republica Federală Germania, ca și în multe alte state, studenții iși plătesc cheltuielile pentru învățămînt. în multe țări, inclusiv occidentale, există diverse reglementări cu privire la obligațiile tinerilor — care au primit unele burse sau anumite credite — de a Ie restitui, sau de a lucra acolo unde sînt trimiși.Iată de ce consider că unele păreri ce se exprimă in unele țări occidentale față de măsurile adoptate de România nu pot fi acceptate sub nici o formă. Ele constituie o încercare de amestec în treburile interne ale României și nu putem, în nici un fel, să admitem acest lucru.Dacă sînt țări care doresc să discutăm problemele condițiilor de învățămînt și de muncă, sintem gata să ne așezăm și să discutăm pe ce principii și cum să se asigure tinerilor din toate țările condiții de muncă și de învățătură, iar dacă vom ajunge Ia acorduri corespunzătoare vom fi gata să le aplicăm. Avem și noi multe de spus despre condițiile de muncă, de învățătură din multe țări occidentale, dar considerăm că acestea sînt probleme care trebuie soluționate de țările, de forțele politice din statele respective.Deci, pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, consider că unele păreri critice in legătură cu Decretul privind plata cheltuielilor de școlarizare — sau, mai bine zis, pentru liceu și invățămînt superior — nu pot fi în nici un fel acceptate. Ele constituie probleme strict interne și nu vom accepta nici un amestec în problemele interne ale României.
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PUNRRELE CONSIIU OHEHR MUNCH UE NAȚIONALITATE MAGHIARA $1 GERMANA
Miercuri, 30 martie, a avut loc la București plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, care a analizat sarcinile ce revin consiliului pentru înfăptuirea exemplară a hotărârilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.La lucrările plenarei au participat tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- tru al guvernului, activiști ai C.C. al P.C.R., precum și reprezentanți ai unor instituții centrale de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.în cadrul plenarei, tovarășul Mihai Gcre, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, a prezentat raportul cu privire la problematica înscrisă pe ordinea de zi.Au luat cuvîntul în cadrul plenarei tovarășii : Antal Geza, maistru mecanic la întreprinderea de matrițe din Odorheiu Secuiesc, Szabo Imre, director al Trustului I.A.S. Oradea,- Kiss Dezideriu, inginer la întreprinderea minieră Căpeni, județul' Covasna, Jakab Eva, tehniciană la întreprinderea de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca, Komlodi Iuliu, muncitor la întreprinderea „Unio" — Satu Mare, Komuves Antoniu, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. „Avintul" — Pecica, județul Arad, 

Portik Albert, președintele Consiliului județean Bistrița-Năsăud al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Hajdu Gyozo, președintele Consiliului județean Mureș al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, redactor-șef al revistei „Igaz Szo“, Slevenschi Vasile, maistru la Exploatarea minieră Șuior, județul Maramureș, Cseresnyes Bela, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Pongracz 
Pop Maria, vicepreședinte al Comitetului de cultură și educație socialistă din județul Timiș, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Timiș, Szilagyi Iuliu, profesor la Liceul de matematică-fizică Zalău, președintele Consiliului județean Sălaj al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Ferencz Anna, secretar al C.C. al U.T.C., Balint Andrei, președintele C.A.P. Săcele, județul Brașov, Szabo 
Zoltan, maistru principal la întreprinderea de aparataj și motoare electrice din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, Szilagyi Dezideriu, redactor-șef al ziarului „Elore", Domokos Pavel, președintele C.A.P. Lunca Mureș, județul Alba, Albert Francisc, profesor la Universitatea din Timișoara. Csernyanszky Iudita, tehniciană la întreprinderea textilă Arad, 
Gergely loan, director al Teatrului de Nord din Satu Mare, președintele Consiliului județean Satu Mare al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Kurko Klara, maistru la întreprinderea de stofă de mobilă din Gheorgheni, Pal Arpad, decanul Facultății de matematică a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, și Gyorgybiro Mihaly Sandor, inginer șef la întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș.Subliniind însemnătatea excepțională a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 1982 și a Raportului prezentat la Conferința Națională, documente programatice repre- zentipd o strălucită analiză a schimbărilor profunde petrecute în societatea noastră și în lumea contemporană, care dau o nouă perspectivă activității partidului, a întregului nostru popor, vorbitorii au arătat că ele exprimă în cel mai . înalt grad concepția novatoare, științifică, originală, promovată de secretarul general al partidului în aplicarea legităților universal valabile ale revoluției și construcției socialiste la condițiile concrete ale României, ’ fidelitatea sa nestrămutată față de destinele patriei socialiste și ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc în cuprinsul ei, fără deosebire de naționalitate.Cei ce au luat cuvîntul — muncitori, maiștri, ingineri, țărani cooperatori. oameni de știință, artă și cultură — și-au exprimat deplina satisfacție și mîndrie pentru realizările de însemnătate istorică dobîndite de poporul român în procesul edificării noii orînduiri, cu deosebire în ultimii 18 ani, de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae

Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, și au dat o înaltă apreciere contribuției determinante a secretarului general al partidului la stabilirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.în același timp, ei au analizat, in spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, relevirid, totodată, o serie de neajunsuri și neimțfliniri care au făcut ca rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului să nu se ridice, în toate unitățile, la înălțimea condițiilor și posibilităților create prin dezvoltarea forțelor de producție în țara noastră.în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința Națională a partidului, în expunerea la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și în alte documente ale partidului, participanții la discuții s-au angajat ca, împreună cu colectivele in rîndul cărora își desfășoară activitatea, să acționeze cu energii sporite pentru realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, care să impulsioneze îndeplinirea ritmică, integrală a planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul în curs și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea unei cotituri radicale în domeniul conducerii întregii activități economice, în perfecționarea mecanismelor și formelor de conducere a întreprinderilor.în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, participanții la dezbateri au asigurat conducerea partidului, pe secretarul său general, că vor face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., sarcină fundamentală a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate.Dind o înaltă apreciere modului strălucit în care și-a găsit rezolvare problema națională în țara noastră, după instaurarea regimului socialist și îndeosebi după cel de-ăl IX-lea Congres al partidului, vorbitorii au exprimat satisfacția deplină a oamenilor muncii de naționalitate maghiară față de justețea acestei politici, a cărei aplicare consecventă a condus la ridicarea economică armonioasă, echilibrată a tuturor județelor, la asigurarea dreptului la muncă, a condițiilor de învățămînt în limba maternă, la dezvoltarea literaturii, artei și culturii, la crearea unor posibilități egale fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate, de afirmare și manifestare plenară a personalității sale, de împlinire a celor mai înalte aspirații.Evidențiind marile succese înregistrate în dezvoltarea economiei naționale, in creșterea nivelului de trai al întregului popor, modul strălucit in care partidul și statul nostru au rezolvat problema națională în România, în cuvîntul lor participanții au dat o ripostă hotărîtă teoriilor și acțiunilor unor cercuri din străinătate care încearcă să-i învrăjbească și să-i dezbine pe oamenii muncii de diferite naționalități, să lovească în cuceririle socialismului, să slăbească frăția și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.în timpul dezbaterilor au fost relevate sarcinile ce revin consiliului în direcția intensificării activității politico-educative și cultural-artistice, care să cultive idealurile revoluționare, de patriotism socialist, de înaltă conștiință și responsabilitate pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru.în cadrul plenarei s-a dat o înaltă apreciere politicii externe a partidului și statului nostru, participanții exprimind totala lor adeziune la strălucitele inițiative de pace, colaborare și înțelegere între popoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiative care se bucură de largă audiență în întreaga lume. în același timp, cei ce au luat cuvîntul au exprimat hotărîrea lor fermă; a tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, de a face totul pentru transpunerea în viață a acestei politici bare asigură fiecărui popor dezvoltarea economico-șocială independentă, colaborarea egală între toate națiunile, triumful păcii și conlucrării internaționale.în legătură cu problemele dezbătute în cadrul plenarei, cu sarcinile ce revin Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară în înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, participanții au adoptat hotărîri corespunzătoare.
t

Raport cu privire la sarcinile ce revin Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului

Miercuri a avut loc în Capitală plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, care a analizat ' sarcinile ce revin Consiliului în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.La lucrările plenarei au luat parte tovarășii Petru 
Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, activiști ai C.C. al P.C.R.. precum și reprezentanți ai unor instituții centrale de stat, organizații de masă și obștești.Tovarășul Eduard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, a prezentat raportul consiliului.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : 
Josef Eckenreiter, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Sibiu, Josef Bartl, directorul întreprinderii județene de transport local Satu Mare, secretarul Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Josef Roth, directorul Institutului de proiectări „Iportim" Timișoara, Hermann 
Baier, directorul liceului industrial „Josef Haltrich" din Sighișoara, județul Mureș, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Johann Karletz, lăcătuș la întreprinderea minieră Anina, județul Caraș-Severin, Christian Maurer, actor la secția germană a Teatrului de stat din Sibiu, William Heinz, primarul comunei Teremia Mare, județul Timiș, vicepreședinte al Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Hed- 
vîga Margareta Hauser, redactor-șef al editurii „Kri- terion". Josef Krauss, miner artificier la mina Pe- trila, județul Hunedoara, Andreas Schaaser, președintele C.A.P.-Măieruș, județul Brașov, Erich Pfaff, directorul liceului „Nikolaus Lenau" din Timișoara, 
Michael Welter, directorul întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia, secretarul Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Johann Setz, secretar al Comitetului municipal Mediaș al P.C.R., județul Sibiu, Hans Linder,, directorul Teatrului de stat german din Timișoara, Reinhold Schneider, secretar adjunct al Comitetului orășenesc Rîșnov al P.C.R., județul Brașov, vicepreședinte al Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Friedrich Romer, cooperator la C.A.P. Dîrlos, județul Sibiu, Karl Heinz Fruhn, directorul Filaturii de lînă Ghimbav, județul Brașov.Plenara Consiliului național al oamenilor muncii de naționalitate germană a relevat marea importantă a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, care asigură înaintarea fermă a țării noastre pe calea luminoasă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Plenara a dat, totodată, o înaltă apreciere contribuției esențiale a tovarășului Nicolae Ceaușescu la stabilirea programelor fundamentale ale dezvoltării patriei, la perfecționarea’ activității în toate domeniile, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, care corespunde pe deplin intereselor și năzuințelor supreme de bunăstare. libertate, independență și pace ale poporului român.Participanții la dezbateri au exprimat adeziunea deplină a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră față de importantele documente adoptate de Conferința Națională, față de tezele, ideile și

orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care constituie pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, un mobilizator și însuflețitor program de acțiune in activitatea consacrată înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Toți cei care au luat cuvîntul au evidențiat realizările remarcabile obținute în dezvoltarea tuturor județelor patriei, pe tărim economic, social-cultural și edilitar, ca urmare a aplicării consecvente a politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării. Ei au subliniat că cele mai de seamă înfăptuiri — în care se regăsește și munca creatoare a oamenilor muncii de naționalitate germană — s-au înregistrat în ultimii 18 ani, de cînd în fruntea partidului și statului se află cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au exprimat — și de această dată — întreaga recunoștință pe care oamenii muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul popor, o nutresc față de conducătorul partidului și statului pentru preocuparea sa permanentă față de prezentul socialist și viitorul comunist al patriei, pentru ca toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, să se poată afirma plenar pe tărimurile vieții politice și sociale.în cadrul dezbaterilor s-a subliniat că o strălucită victorie a Partidului Comunist Român, una din marile cuceriri dobîndite de poporul nostru în anii socialismului o constituie rezolvarea exemplară, revoluționară, a problemei naționale și făurirea, pe această bază, a unității și prieteniei frățești a tuturor oamenilor muncii. A fost reliefat faptul că România se numără printre puținele țări care au rezolvat în mod democratic, umanist, problema națională și tocmai aceasta explică de ce întregul popor, inclusiv naționalitățile conlocuitoare, sprijină politica internă și externă a țării.Analizind, în spirit critic și autocritic, activitatea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, participanții la discuții au.'făcut propun°vJ —I"'- îmbunătățirea stilului și a metodelor d< consiliului, astfel incit acesta să-și înde . ,.n; cele mai bune condiții, importantele s- A

de acei istorici și publiciști de peste hotare care prezintă în mod denaturat, tendențios probleme fundamentale ale istoriei României — cum ar fi formarea poporului român, vechimea și continuitatea românilor pe a- ceste plaiuri, conviețuirea de secole, alături de poporul român, a altor naționalități, lupta lor unită și comună pentru dreptate socială și națională. . _■ L eicIn dinamica activitate.de formare a omului nou, constructor conștient alsocialismului, cu un bogat orizont de cunoaștere, un rol de mare însemnătate revine culturii și artei. Festivalul național „Cîntarea României", cea mai vastă mișcare cultural-artistieăși educativă cunoscută în istoria culturii țării noastre, s-a transformat într-o amplă afirmare a talentelorpoporului, a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de altă naționalitate, uniți de aceleași idealuri. Este concludent în acest sens să amintim că la ultima ediție a a- cestui festival au participat peste9 000 de formații ale naționalităților conlocuitoare, cu un efectiv de a- proape un sfert de milion de membri.în lumina hotărîrilor izvorîte din documentele Conferinței Naționale, raportul a relevat sarcinile importante ce revin maselor de oameni ai muncii în afirmarea capacității de creație științifică, tehnică și cultural- artistieă, presei și radioteleviziunii în ’limba maghiară în munca de educație socialistă a maselor. pentru dezvoltarea spiritului patriotic și a elanului revoluționar, precum și uniunilor și asociațiilor de creație în făurirea unor opere cu un bogat conținut educativ, profund umanist, care să slujească în cel mai înalt grad prieteniei și frăției tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Este o datorie de onoare și o înaltă răspundere patriotică a tuturor membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară de â milita neobosit pentru ca ideile înnoitoare ale partidului, concepția sa comunistă, revoluționară, întreaga activitate de educație, cultura noastră socialistă să se reflecte în participarea tot mai activă a oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități la realizarea mărețelor obiective economico-sociale ale mersului nostru înainte.Raportul prezentat de secretarul general al partidului în fața marelui forum al comuniștilor definește cu claritate propunerile concrete ale partidului și statului nostru în lumina directivelor Congresului al XII-lea privind soluționarea problemelor cardinale ale vieții internaționale.Prin profunda analiză științifică a fenomenelor și tendințelor dezvoltării contemporane, prin concluziile de amplă semnificație, precum și propunerile și orientările programatice pe care le definește. Raportul adoptat de Conferința Națională ca document programatic reprezintă un strălucit îndreptar, un mobilizator program de acțiune pentru întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru. Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, ca și întregul popor român, aprobă întru_ totul politica internă și externă a partidului și statului nostru, își exprimă întreaga lor adeziune la principiile și orientările 6ale, care sînt în deplină concordanță cu interesele și aspirațiile fundamentale ale întregului popor.în încheiere este exprimată hotărîrea oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România de a-și consacra toate eforturile, împreună cu toți cetățenii patriei noastre socialiste, pentru transpunerea în viață a obiectivelor Congresului al XII- lea, a hotărîrilor stabilite de Conferința Națională a partidului, pe care și le-au însușit întru totul, cu credința fermă că toate prevederile se vor realiza, pentru că patria noas- rept călăuză par- iar în frunteaii pe tovarășul , iubitul nostru

fost distribuite gratuit manualele ccola.re ; au fost tipărite 80 de titluri, într-un tiraj de 206 000 exemplare.învățămîntul superior este frecventat, la cursurile de zi, de 1754 de studenți, iar cele serale sau fără frecvență de 341 studenți de naționalitate germană. Tot în învățămin- tul superior își desfășoară activitatea didactică și științifică 169 de cadre de naționalitate germană.Casa editorială „Kriterion" este pusă exclusiv la dispoziția naționalităților conlocuitoare, tipărind cărți în limbile maghiară, germană,’ sîrbo- croată, ucraineană, precum și în idiș și traduceri din aceste limbi in română. Producția de carte în limba germană este completată și de alte edituri din București, Cluj-Napoca și Timișoara. în perioada 1976—1982 au văzut lumina tiparului peste 100 de lucrări din creația scriitorilor de limbă germană din țara noastră. La acestea se adaugă circa 300 de titluri reprezentînd lucrări din domeniile politic, istoric, științific, reeditări, restituiri ale moștenirii culturale, traduceri.Rapoi-tul reliefează, totodată, bogata activitate artistică desfășurată de cele două ansambluri dramatice profesioniste germane, de Teatrul de păpuși din Sibiu, Casa de cultură „Friedrich Schiller" din București, de diverse cenacluri literare și culturale. Larga mișcare artistică de amatori, intensa viată muzicală, creația plastică își găsesc, de asemenea. teren fertil de manifestare în cadrul Festivalului național „Cin- tarea României". La actuala ediție a festivalului, care este în plină desfășurare, numărul formațiilor de artiști amatori germani a crescut la1 513, însumînd 38 704 participant!.Dispunem de opt ziare și reviste în limba maternă. Radiodifuziunea română transmite zilnic o emisiune de două ore destinată ascultătorilor din rîndul naționalității germane, iar programul I al televiziunii române difuzează o emisiune săptă- mînală.în aceste condiții optime, asigurate de partidul și statul român, se dezvoltă cultura specifică populației germane, la fel ca și cea a naționalităților maghiară, sîrbă, ucraineană, ca parte integrantă a patrimoniului cultural al României socialiste.Cu toate succesele obținute în

dințate.Evidențiind toate aceste istorice realiză au dat. în același timp, o fermă ripostă de peste hotare care se amestecă în mod treburile noastre interne, încearcă să oamenii muncii de diferite naționalități, în cuceririle revoluționare ale poporului ■<:.socialismului.Participanții la discuții au reafirmat ac al oamenilor muncii de naționalitate gen : litica externă a partidului și statului, pr ' (tărîrea lor de a milita neabătut pentru mei in viață, in interesul cauzei generale £ lui și păcii, al colaborării și înțelegerii irPlenara a dat expresie voinței oamenii; naționalitate germană de a acționa. î intrcgul nostru popor, strîns uniți in jur ut ■și al secretarului său general. pentre exemplară a obiectivelor stabilite de < XII-lea și de Conferința Națională al< pentru înflorirea continuă a patriei con blica Socialistă România.In încheiere, participanții au adopt; n/ ■> plenarei.
Conferința Națională a Partidului Comunist Român — eveniment de însemnătate istorică in cronica României socialiste, care s-a desfășurat într-o atmosferă de profundă exigență revoluționară — a analizat cu înaltă responsabilitate liniile directoare ale dezvoltării economico-soci- ale a țării în anii 1983—1985, pentru înfăptuirea obiectivului fundamental al actualului, cincinal, stabilit de Congresul al XII-lea, privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, dobîndirea unei noi calități a muncii și a vieții, în toate domeniile de activitate, creșterea nivelului de- trai material și spiritual al întregului popor.în continuare, raportul relevă însemnătatea excepțională a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 1982 și a Raportului prezentat de Ia tribuna Conferinței Naționale, documente programatice de covîrși- toare importanță teoretică și practică adoptate de înaltul forum al comuniștilor, ce dau o nouă expresie clarviziunii și profunzimii cu care partidul, secretarul său general examinează prezentul și viitorul țării, locul și rolul ei în lume, din perspectiva unui nestrămutat atașament față 

de cauza poporului, față de progresul multilateral al societății noastre socialiste.Obiectivul pe care îl pune Conferința Națională în fața întregului partid, a întregului popor — se menționează în raport — este luarea tuturor măsurilor necesare pentru consolidarea marilor realizări, asigurarea unui nou echilibru și dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, pentru înlăturarea unor contradicții și dereglări apărute și crearea condițiilor necesare înaintării în continuare în ritm viguros pe calea socialismului și comunismului.Subliniindu-se îndatoririle ce revin membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, tuturor celor ce muncesc din patria noastră pentru dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, pentru reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibili, pentru sporirea gradului de refolosire a materialelor recuperabile și valorificarea cu maximă eficiență a resurselor materiale, creșterea calității produselor și îndeplinirea ritmică și integrală a planului la producția fizică și netă, pentru înfăptuirea noii revoluții a- grare, pentru realizarea amplului program de investiții, ca și a sarcinilor în domeniul exportului, în raport se spune :De la înalta tribună a Conferinței Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat că țelul suprem al întregii activități economi- co-sociale îl constituie creșterea calității ' vieții oamenilor, ridicarea continuă a nivelului lor de trai material și spiritual. în acest context s-a reamintit că este cu neputință să consumăm mai mult decît putem produce. Partidul creează condiții dintre cele mai favorabile ca, prin muncă cinstită, prin eforturi stăruitoare, fiecare cetățean să poată cîș- tiga cit mai mult posibil. în spiritul principiilor echității și dreptății sociale se va stimula interesul de a se produce cît mai mult, pentru ca oamenii .muncii, fiecare cetățean să realizeze — pe această bază — venituri cît mai mari. în vederea transpunerii în viață a acestei hotărîri, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat Programul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii.Dind o înaltă apreciere 'rolului deosebit de important pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl atribuie națiunii, ca factor fundamental al victoriei socialismului și comunismului în România, în raport se arată : De progresul întregii noastre societăți, de marile cuceriri dobîndite de poporul nostru în anii socialismului este strîns legată, ca o strălucită victorie a partidului comunist, și rezolvarea justă, revoluționară, a problemei naționale în România, 

făurirea pe această bază a unității și prieteniei frățești a tuturor oamenilor muncii din patria noastră. Reafirmind cu putere principiile fundamentale ale politicii partidului în problema națională, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în Raportul prezentat la Conferință că, • „ținind seama de existența naționalităților conlocuitoare din România, ca rezultat al dezvoltării istorice și . al conviețuirii de- secole/'-trebtiie''să? * * * * * * * * 9 * ii * 1 aplicăm neabătut politica marxist- leninistă a partidului în problema națională; asigurînd în toate domeniile deplina egalitate în drepturi, participarea egală la conducerea societății a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate".Viața noastră, sub toate aspectele, are la bază concepția clară, revoluționară, a Partidului Comunist Român in problema națională — cuprinsă în Programul partidului. în documentele congreselor. în cuvîntă- rile și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu — concepție care se bucură de adeziunea deplină și a oamenilor muncii de naționalitate maghiară, exprimind pe de-a-ntre- gul voința și aspirațiile lor de egalitate și frăție, de edificare a unei orînduiri a dreptății sociale și naționale, a socialismului și comunismului pe pămintul României.TEXT PRESCURTAT
Asigurarea deplină a dreptului egal la muncă, ridicarea economică armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor patriei — inclusiv a acelora unde trăiesc și naționalități conlocuitoare — este, în mod evident, chezășia adevăratei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, este o condiție esențială a rezolvării problemei naționale. Cunoaștem foarte bine rezultatele industrializării tuturor zonelor țării — și menționăm îndeosebi județele Covasna, Harghita, Sălaj — influența sa puternică asupra ridicării la un nivel superior de calitate a întregii noastre vieți.Este o realitate pe care o știm din propria noastră activitate cotidiană că naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în toate forurile conducerii colective — de la organele auto- conducerii muncitorești pînă la or- ganeje superioare de conducere ale partidului și statului, — în care, alături de frații lor români, oamenii muncii maghiari, germani și de alte naționalități își pot afirma pe deplin capacitatea, personalitatea, puterea creatoare. /Pornind de la rolul istoric și existența de îndelungată perspectivă a națiunii și a naționalităților conlocuitoare, statul nostru, se arată mai departe în raport, acordă o deosebită grijă și atenție asigurării condițiilor de propășire a personalității spirituale a naționalităților, condițiilor de invățămint în limba maternă, înfloririi literaturii, artei, culturii. După cum se știe, peste 287 000 copii și elevi maghiari învață în 2 537 unități și secții cu predarea în limba maternă. Anual se tipăresc circa 180 titluri de cărți în peste 2,3 milioane exemplare. Funcționează 10 teatre sau secții teatrale dramatice, de păpuși și operă in limba maghiară. Larga paletă a vieții muzicale, plastice. cele 33 ziare și reviste în limba maghiară, emisiunile de radio și televiziune, numeroasele formații artistice de amatori — toate acestea la un loc sînt dovada bogăției vieții noastre spirituale și, implicit, a condițiilor de care ne bucurăm azi în România.Apreciem sincer, în cel mai înalt grad, politica națională justă a Partidului Comunist Român și nu vom permite nimănui să denigreze aceste realizări istorice ale poporului nostru, respingem hotărit, orice încercare de slăbire a unității tuturor oamenilor muncii din patria noastră. Cuceririle partidului ne sînt prea scumpe, înfăptuirile revoluționare comune ne-au cerut prea multe jertfe, extrem de mari eforturi, pentru ca să admitem lezarea lor. Am dat și vom da întotdeauna o ripostă fermă manifestărilor naționaliste, 

șovine de orice fel, respingem categoric orice încercări ale reacțiunii internaționale de amestec în treburile interne ale României.Ori de cite ori ne lovim de concepții neștiințifice, denaturări, jigniri, de pierderea din vedere a conceptului național trebuie să ne punem întotdeauna aceeași întrebare : Cui — și la ce folosește ? învrăjbirea, dezbinarea, încercarea, de a semăna zîza-t, nie’ între frății '■ani- aceeași patrie ‘ servesc numai interesele forțelbr celor mai reactionary, belicoase, iredentiste din lume. Este o obligație fundamentală pentru noi toți, români, maghiari și de orice naționalitate, să respingem cu fermitate toate"' aceste uneltiri.Apreciind la justa valoare pericolul unor asemenea manifestări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît la Plenara C.C. al P.C.R., din iunie 1982, cît și la Conferința Națională, cerea cu fermitate „să desfășurăm o luptă ascuțită împotriva influențelor burgheze in conștiința și viața oamenilor, să luăm atitudine hotărîtă împotriva naționalismului, șovinismului, rasismului, antisemitismului, a oricăror încercări de învrăjbire și înjosire a omului, ca manifestări ale forțelor reacționare..."Prin întreaga noastră activitate va trebui să ne aducem contribuția și 
în viitor la întărirea prieteniei și frăției dintre poporul român și oamenii muncii de naționalitate maghiară, pentru ca, trăind și muncind împreună, într-o deplină unitate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sub conducerea partidului, să asigurăm înflorirea patriei, realizarea visurilor și aspirațiilor noastre fundamentale comune. Consiliul nostru, membrii săi au respins și vor respinge cu hotărîre orice idei sau manifestări naționaliste, șovine, iredentiste, indiferent din ce parte ar veni. Oricine încearcă să atenteze la unitatea și frăția dintre toți oamenii muncii, la independența și integritatea patriei se pune implicit in slujba dușmanilor țării, în slujba adversarilor construcției socialiste.Din multitudinea ideilor, tezelor, orientărilor cuprinse în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se desprinde înainte de toate îndemnul permanent pe care-1 adresează secretarul general al partidului către toți membrii societății, români, maghiari și de alte naționalități, indiferent că aceștia sint muncitori in uzină, pe ogoare, în domeniul științei, învățămîntului și educației, artei și literaturii, de a lupta fără contenire pentru afirmarea noului în toate sectoarele, de a eradica tot ceea ce este vechi și perimat; deopotrivă în practica vieții economico-sociale, cît și în gîndire.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizarea acestei strategii de importanță cardinală pentru însuși progresul construcției socialiste din România impune elaborarea unui amplu program de activitate teoretică și ideologică menit să stimuleze preocupările în direcția a- bordării creatoare, în spiritul concepției noastre despre lume și Societate, a tuturor fenomenelor interne și internaționale, să călăuzească partidul și poporul în opera de transformare revoluționară a societății.O direcție majoră de acțiune în acest sens o constituie desfășurarea unei largi activități teoretice pentru cunoașterea istoriei în vederea cultivării mîndriei patriotice a tineretului, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, față de trecutul glorios de luptă al poporului, față de minunatele realizări in făurirea socialismului, pentru dezvoltarea puternică a sentimentului de dragoste față de popor, de patrie, față de partid, al frăției și prieteniei oamenilor muncii români cu cei de alte naționalități, a solidarității internaționale, prieteniei și colaborării egale cu toate popoarele lumii. Este necesar să manifestăm fermitate față

tră, România, are d tidul său comunist, partidului și a țăr Nicolae Ceaușescu conducător.

Raport cu privire la sarcinile ce revin Consil 
oamenilor muncii de naționalitate germană în l i 

hotărîrilor Conferinței Naționale a partiduluConferința Națională a partidului, eveniment de o deosebită importanță în istoria României, a fost precedată de lucrările plenarei lărgite a Comitetului Central al P.C.R., la care tovarășul Nicolae Ceaușescu -a prezentat o expunere de excepțională însemnătate, supusă apoi dezbaterii înaltului forum al comuniștilor și adoptată ca document programatic ce stă la baza întregii activități a tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate,■în conștiința tuturor oamenilor muncii, membri sau nemembri de partid, fără deosebire de naționalitate, stăruie puternic spiritul profund dialectic și novator al tezelor, ideilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se îmbină într-o strălucită analiză, într-o viziune unitară asupra stadiului actual al edificării socialismului in România, constituind, totodată, o contribuție de excepțională importanță la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la îmbogățirea tezaurului gindirii revoluționare, comuniste, contemporane.Dorim să exprimăm și cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu gratitudinea profundă și adeziunea deplină a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, alături de întregul popor, față de tezele, ideile și orientările de o inestimabilă valoare, teoretică și practică, cuprinse în expunerile secretarului general al partidului, care înarmează pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu un program concret de acțiune in toate domeniile, pentru înfăptuirea obiectivului fundamental al actualului cincinal, trasat de Congresul al XII-lea al partidului — trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, la o nouă calitate a muncii și vieții noastre, a tuturor.în continuare sînt subliniate realizările remarcabile dobîndite de poporul român în toate sectoarele de activitate, îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al partidului.Cele mai grandioase cuceriri — se arată în raport — au fost obținute de poporul nostru î-n epoca ultimilor 18 ani, de cînd a fost ales secretar general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu. care apoi a devenit și primul președinte al Republicii.în toate realizările din anii construcției socialiste se regăsește și munca creatoare, plină de abnegație a oamenilor muncii de naționalitate germană. Ele ne sînt bine cunoscute și ne provoacă tuturor sentimente de mîndrie patriotică și deosebită satisfacție că patria noastră comună. România socialistă, urcă tot mai sus pe treptele progresului și civilizației socialiste, că ea ocupă astăzi un loc demn în rîndul po- poareloi- independente și suverane ale lumii.Se relevă ca pregnantă teza că dezvoltarea societății socialiste este strîns legată de lărgirea continuă a cadrului democratic, care să asigure participarea tuturor categoriilor sociale la conducerea statului democrației muncitorești, revoluționare.Dîndu-se o înaltă apreciere modului democratic, umanist, în care a fost rezolvată problema națională de către Partidul Comunist Român, precum și contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea si înfăptuirea politicii partidului nostru în problema națională. politică validată pe deplin de întreaga dezvoltare istorică a patriei. în raport se spune : în constelația marilor cuceriri dobîndite de poporul nostru în anii socialismului, la loc de frunte se si

tuează rezolvarea exemplară, revoluționară, a problemei naționale și făurirea, pe această bază, a unității și prieteniei frățești a tuturor oamenilor muncii, aceasta reprezentînd o strălucită victorie a Partidului Comunist Român.Prin grija conducerii partidului, au fost stabilite. în spiritul democrației, noastre socialiste, măsuri pentru perfecționarea cadrului institutionalize! chemat să studieze și să ajute. în mod concret, la rezolvarea problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare din țara noastră.în acest cadru, se arată în raport, partidul și statul nostru au asigurat naționalităților conlocuitoare atît baza materială, cît și un întreg sistem de instituții cultural-educative. Astfel, în anul școlar 1982—1983 rețeaua învățămîntului cu predare in limba germană cuprinde : 280 unități și secții de invățămint preșcolar, cu 12 543 copii și 431 educatoare ; 319 unități și secții de invățămint primar și gimnazial cu 30 372 elevi și 
1 567 de învățători, profesori și maiș- tri-instructori ; 39 unități și secții de invățămint liceal cu 6 317 elevi și 199 profesori. Tuturor elevilor le-auTEXT PRESCURTAT

munca poli.tico-educ r. : tică desfășurată în ri ■■■ 'germane — se spun trebuie să recunoaște mai manifestă și seri ..;■■•activitatea noastră la luri.Din acest motiv se ultima vreme, din n unor oameni cu o co: tică și politică mai s unele tendințe de e textînd reunirea famil litate, aceasta nu rez reîntregiri, ci acționea: asupra destrămării alt trăiesc aici, în țara 1 Totodată, în numeroa fluențează negativ, p rîndurilor cadrelor di populației școlare, asu instructiv-educativ școli cu predare în lirr Avem datoria să lă cetățenii de naționalita populația germană din această țară nu are o altă patrie decît România socialistă, că existența ei națională nu poate fi asigurată decît aici, unde împrejurările istorice au generat a- ceastă comunitate distinctă care nu poate fi confundată cu nici o altă națiune sau naționalitate de origine și limbă germană.Ca țară în care învățămîntul de toate gradele este gratuit, România nu poate fi de acord ca alte țări să-i racoleze forța de muncă calificată, specialiștii cu studii superioare.Or, cînd în spiritul echității și al unor interese naționale superioare s-a decretat în țara noastră obligația restituirii cheltuielilor de invățămint de către cei ce doresc cu orice preț să emigreze, tocmai acele cercuri din Occident care se declarau îngrijorate pentru soarta învățămintului, culturii în limbile naționalităților conlo cuitoare din România se erijează acum, dintr-un unghi opus, ca „a- părători ai intereselor naționalităților", denaturind spiritul măsurilor luate, amesteeîndu-se in mod grosolan in treburile noastre interne, a- menințînd cu represalii economice și politice.încercarea acestor cercuri de a da tocmai României socialiste — unde problema națională și-a găsit o rezolvare exemplară, oferind o experiență politică cu valoare de model — „lecții" în această privință nu face decît să dezvăluie și mai mult adevăratele lor intenții dușmănoase și diversioniste, de învrăjbire a climatului internațional, de amestec brutal în treburile interne ale altor state.Referindu-se apoi la activitatea viitoare a consiliului, raportul subliniază că obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului pun și in fața consiliului, a tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană, sarcini de primă importanță.Raportul reafirmă adeziunea deplină a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră față de politica externă a României socialiste promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică pusă cu consecvență în slujba cauzei destinderii, securității, dezarmării, înțelegerii și colaborării în Europa și în întreaga lume, realizării înaltelor idealuri de pace, libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor.în încheierea raportului se spune : Dorim să asigurăm conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că membrii Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană își vor uni eforturile cu toți concetățenii lor pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, spre binele patriei noastre comune, Republica Socialistă România.
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. DIN 23-24 MARTIE 1983
i■   ' - •2'Cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1982întreaga desfășurare a vieții sociale din patria noastră demonstrează că Partidul- Comunist Român își Îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a organiza și conduce lupta și munca poporului român pe cale;, marilor transformări revoluționare, a victoriei socialiste. Mărețele realizări obținute în anii construcției socialiste pun în evidență cu puterea faptelor justețea politicii partidului, vasta activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, munca plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare ă societății socialiste românești.îndeplinirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și. Conferința Națională ale partidului privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate sectoarele societății socialiste românești, transpunerea în viață a programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime impun ca o necesitate obiectivă creșterea rolului conducător al partidului, întărirea continuă a rîndurilor sale, ridicarea nivelului politico-ideologic al membrilor de partid, sporirea forței și unității de luptă și de acțiune a tuturor organelor și organizațiilor de partid.I. în perioada ce a trecut de la Congresul al XII-lea, partidul, s-a dezvoltat neîncetat din punct de vedere numeric și calitativ, a continuat 'șă se îmbunătățească compoziția sa, să se întărească tot mai puternic unitatea și coeziunea rîndurilor sale în jurul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Potrivit Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1982, indicațiilor secretarului general al partidului, activitatea de întărire a rîndurilor partidului a fost concentrată în direcția .sporirii continue a exigenței ■ față de calitățile moral-politice și profesionale ale celor primiți în partid, astfel ca înaltul titlu de comunist să fie atribuit numai acelor oameni ai muncii care au dovedit- în viață și societate spirit revoluționar, o atitudine înaintată, responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor, o înaltă conștiință politică și cetățenească.în cursul anului trecut au fost primiți în partid un număr de 143 748 oameni ai muncii, cu 2 288 mai mult decît în anul 1981 — muncitori*  cu inaltă calificare, țărani cooperatori și cu gospodărie individuală, .precum și intelectuali.

O atenție deosebită s-a acordat în toate județele întăririi organizațiilor de partid din industrie, construcții și transporturi, aproape 72 la sută din totalul celor primiți în partid provenind din rindurile muncitorilor, efectivul acestora crescînd cu peste 77 000.Ținîndu-se seama de sarcinile sporite ce revin organizațiilor de partid de la sate în vederea realizării obiectivelor noii revoluții agrare, comitetele județene de partid s-afi preocupat mai îndeaproape de primirea in partid a oamenilor muncii din agricultură, în cursul anului 1982 au devenit membri ai partidului 4 786 muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști din I.A.S. și S.M.A. și 21 430 țărani cooperatori și cu gospodărie individuală. De remarcat că anul trecui numărul membrilor de partid țărani s-a mărit cu peste 14 000, accen- tuindu-se procesul pozitiv de creștere continuă a acestora în efectivul partidului.Rolul tot mai activ al intelectualității in aplicarea cuceririlor tehnico- științil'ice, adeziunea totală a acesteia la politica internă și externă a partidului sînt ilustrate și de faptul că în cursul anului trecut au devenit membri ai partidului peste 10 000 ingineri, cercetători științifici, economiști și alte cadre cu studii superioare, precum și un însemnat număr de studenți.Ca urmare a intensificării muncii politice în rîndul femeilor, a afirmării lor tot mai susținute în viața politică și socială a țării, în anul 1982 au fost primite în partid 69 933 femei ; într-un număr de 29 județe și în municipiul București ponderea acestora în totalul celor primiți in partid fiind de peste 50 la sută.Măsurile luate în cursul anului 1982 pentru cuprinderea în organizațiile U.T.C. a tinerilor în vîrstă pînă la 30 de ani au avut ca efect lărgirea bazei de împrospătare a rîndurilor partidului, peste 76 la sută din membrii de partid primiți în această perioadă provenind din rîndul organizației revoluționare a tineretului.La ,31 decembrie 1982. Partidul Comunist Român cuprindea "3 262 125 membri — cu 111 313 mai mulți decît la finele anului 1981 — creșterea continuă a numărului membrilor de partid reflectînd uriașul prestigiu de care se bucură partidul în rîndul tuturor oamenilor muncii, al întregului nostru popor. Semnificativ este faptul că ponderea membrilor de partid în totalul populației majore a ajuns la aproape 21 la sută și în cel al populației ocupate la 31 la sută. Peste 75 la sută din totalul membrilor de partid lucrează în sfera producției materiale, ceea ce constituie o puternică premisă a creșterii influenței și rolului organizațiilor de 

partid în lupta pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., a programelor adoptate, de Conferința Națională a partidului.Plenara a scos puternic în evidentă că orientarea cu consecvență a ' activității desfășurate de comitetele județene, municipale, orășenești și comunale pentru întărirea rîndurilor partidului corespunzător direcțiilor stabilite prin Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1982 a permis continuarea procesului de îmbunătățire a compoziției sociale a partidului. Ponderea membrilor de partid muncitori â sporit la 55,63 la sută față de 55,14 la sută cît a fost la 31 decembrie 1981. Membrii de partid țărani reprezintă 15,80 la sută, iar cei intelectuali și funcționari — 20,83 la sută. în prezent sint membri ai partidului 28,72 la sută din totalul muncitorilor. Se poate spune că structura socială a partidului reflectă fidel structura societății noastre socialiste, element fundamental in procesul întăririi forței sale, corespunzător cu misiunea sa istorică de a conduce întregul popor pe drumul socialismului și comunismului.Ponderea femeilor în totalul comuniștilor a crescut de la 29,62 la sută, cît era la finele anului 1981, la ■30159 la sută, peste un milion dintre cele mai înaintate muncitoare, ță- rănci și intelectuale fiind membre ale partidului.Expresie a justeții politicii naționale a partidului de egalitate deplină în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, compoziția națională a partidului corespunde structurii naționale a populației din țara noastră.Activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru aplicarea prevederilor Hotărîirii Plenarei C.C. al P.C.R., a indicațiilor secretarului general al partidului privind ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a muncii po.litico-organi- zatoriee de primire în partid și creșterea exigenței față de calitățile profesionale, politice și morale ale celor ce solicită să li se acorde înaltul titlu de comunist a condus la creșterea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile, a capacității lor de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.II. Plenara a apreciat preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru desfășurarea unei ample activități politice și organizatorice în vederea aplicării în viață a hotărîri- lor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 

partidului, privind, ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii, înarmarea lor cu înțelegerea științifică a realităților societății socialiste românești, ale vieții internaționale contemporane.Mărețele evenimente politice ce au avut loc în cursul anului 1982 — Conferința Națională a partidului. Congresul Educației Politice și al Culturii Socialiste, aniversarea a 35 de ani de la proclamarea Republicii — dezbaterea cuprinzătoare in întregul partid, în toate organizațiile de masă și obștești, în toate organismele economice și sociale a Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Plenara lărgită a C.C, al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, axarea invățămîntului politico- ideologic de partid, în care sînt cuprinși peste 98 la sută din membrii partidului, precum și a învățămîntu- lui politico-ideologic organizat de Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, pe' tezele, ideile și orientările cuprinse în această expunere și în alte documente de partid au constituit prilejuri de afirmare mai puternică a rolului conducător al partidului, de angajare mai fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în transpunerea în practică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.III. Potrivit principiilor de organizare prevăzute în Statut, structura organizatorică a P.C.R. cuprinde 40 organizații județene și Organizația municipală București, 242 organizații municipale, orășenești și asimilate acestora, 2 705 organizații comunale, 7 520 organizații de partid conduse de comitete, 68 493 organizații de bază pe întreprinderi, instituții, unități agricole, secții, sectoare, ateliere, schimburi etc. și 12 954 grupe de partid.. în cursul anului 1982 s-au adus îmbunătățiri modului de constituire a organizațiilor de partid la unele combinate și întreprinderi, creîn- du-se astfel condiții corespunzătoare pentru mai buna organizare a activității de partid, creșterea rolului și răspunderii organizațiilor de bază pentru realizarea sarcinilor de plan.Experiența a dovedit că măsurile luate de conducerea partidului privind constituirea de organizații unice pe centrele industrial-agrare Motru și Rovinari și-au dovedit viabilitatea, această formulă organizatorică asi- gurînd cadrul necesar concentrării mai active a tuturor forțelor umane și materiale din cele două zone miniere pentru realizarea sarcinilor ce le revin, din programele speciale de 

dezvoltare a bazei energetice adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.IV. în vederea realizării întocmai a orientărilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului privind întărirea continuă a organizațiilor de partid din toate sferele vieții sociale, creșterea competenței, responsabilității și fermității acestora în rezolvarea multiplelor și complexelor sarcini ce revin unităților economice și social-cul- turale în etapa actuală, plenara a stabilit următoarele :1. Organele și organizațiile de partid să acorde in continuare cea mai mare atenție calităților moral-politice și. profesionale ale celor ce solicită primirea in partid. Calitatea de membru al partidului să fie acordată celor mai buni oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, luîn- du-se măsuri ca toți cei ce vor intra în partid să înțeleagă bine politica și ideologia partidului, concepția sa despre lume și viață, obligațiile și îndatoririle pe care și le asumă ca luptători revoluționari în opera de construire a socialismului și comunismului, pentru apărarea intereselor poporului, a independenței și suveranității țării.2. Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale să orienteze, și în viitor, activitatea de întărire a rîndurilor partidului de așa natură încît, pe .ansamblul țării, oamenii muncii primiți în partid din rîndul muncitorilor să reprezinte 55—65 la sută, iar din cel al țăranilor 15—25 la sută, în raport cu structura populației ocupate în județul respectiv, punîndu-se accentul pe creșterea în continuare a potențialului organizațiilor de partid din industriile e- nergetică, a cărbunelui, minereurilor, petrolului, constructoare de mașini, din șantierele de construcții, unitățile agricole de stat și cooperatiste, satele necooperativizate, din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică, precum și din institutele de învățămînt superior. în centrele cu o intelectualitate mai mare să existe mai multă preocupare în rândul intelectualității pentru primirea în partid din această categorie socială.3. Comitetele județene, municipale și orășenești de partid să asigure, în funcție de ponderea femeilor în totalul populației ocupate, primirea în partid a unui număr mai mare de femei, astfel încît acestea să reprezinte cel puțin 50 la sută din totalul celor primiți în partid.4. Pentru împrospătarea continuă 
a rîndurilor partidului să fie luate măsuri ca, și în viitor, cel puțin 70 la sută din numărul total al oamenilor muncii ce vor fi primiți în partid să 

provină din Uniunea Tineretului Comunist; organizațiile de partid din centrele universitare să asigure primirea în partid a unui număr de membri ai Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, astfel încît, la nivelul fiecărui institut și facultăți, circa 10—12 la sută din totalul studenților să fie membri ai Partidului Comunist Român.Secretarii comitetelor U.T.C. pe întreprinderi, instituții, cooperative agricole, președinții consiliilor U.A.S.C. pe facultăți și centre universitare să raporteze anual în fața organelor de partid despre activitatea depusă de organizațiile respective in vederea pregătirii celor mai buni tineri pentru a deveni membri ai partidului și măsurile luate pentru îmbunătățirea continuă a muncii în acest domeniu.5. Organele și organizațiile de partid din județele unde alături de români trăiesc și muncesc oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare să acorde toată atenția primirii în partid a celor mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități.6. Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, precum și comitetele de partid pe întreprinderi, instituții, unități agricole să efectueze controale sistematice asupra modului cum se desfășoară activitatea de întărire a rîndurilor partidului, să vegheze la stricta aplicare a prevederilor Statutului, hotărîrilor și instrucțiunilor C.C. al P.C.R., să analizeze periodic munca de primire în partid și de educare revoluționară, patriotică și cetățenească a comuniștilor, a tineretului și celorlalți oameni ai muncii.Pînă la 30 iunie a.c. toate organizațiile de bază din cooperativele agricole de producție și din satele necooperativizate, care, deși au condiții, nu au primit în cursul anului trecut nici un membru de partid, să dezbată într-o adunare generală neajunsurile existente și să stabilească măsuri care să asigure atragerea în partid a celor mai înaintați oameni ai muncii din unitățile și satele respective.7. Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale să ia în continuare măsuri pentru îmbunătățirea vieții interne de partid, creșterea rolului adunărilor generale ale organizațiilor de bază în întărirea responsabilității comuniștilor, în îndeplinirea îndatoririlor statutare și a obligațiilor asumate prin Angajamentul solemn, respectarea întocmai a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.In toate organizațiile de bază 6ă se 

organizeze sistematic discuții individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu membrii de partid, urmărin- du-se ca acestea să ducă la întărirea disciplinei partinice și combativității revoluționare, la îndeplinirea fermă de către fiecare comunist a sarcinilor ce-i revin in realizarea producției fizice și nete, a exportului, reducerea consumurilor, îmbunătățirea calității producției ele., precum și în viața socială și obștească.Să fie luate măsuri hotărâte care să asigure păstrarea cu grijă a carnetului de partid ; in organizațiile de bază să se discute cel puțin o dată pe an, ca punct distinct al ordinii de zi sau în contextul temelor ce fac obiectul problematicii vieții interne de partid, despre importanța păstrării in condiții de deplină securitate a acestuia, trăgînd la răspundere pe cei care încalcă regulile stabilite în această privință.8. întreaga propagandă de partid să fie orientată spre explicarea temeinică a tezelor, ideilor și sarcinilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, reliefîndu-se rolul secretarului general al partidului, președintele Republicii, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în organizarea și conducerea întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.9. Presa centrală și locală de partid să dezbată sistematic problemele majore ale dezvoltării conștiinței socialiste și comportamentului oamenilor muncii din patria noastră, ale disciplinei și moralei comuniste, să popularizeze pe larg experiența avansată în domeniul activității de întărire calitativă a landurilor organizațiilor de partid și de educare revoluționară, partinică a membrilor de partid, să ia poziție intransigentă față de orice tendințe și manifestări retrograde, să critice neajunsurile ce-și fac loc în aceste importante laturi ale muncii de partid.
★înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, a orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului; privind întărirea continuă a rîndurilor partidului, perfecționarea structurii organizatorice de partid, intensificarea mu • iii poli- tico-organizatorice a tuturor organizațiilor de partid constituie garanția fermă a creșterii rolului de conducător al partidului în toate sectoarele de activitate, de unire a tuturor forțelor în îndeplinirea hotărîrilor partidului, a legilor țării.Cu privire la activitatea desfășurată în anul 1982 de către organele de partid, de stat

• (J> • . ■ ■ t» ’< .r " ........................... • - ..... ................ ..........și organizațiile de nîn anul 1982 organele de partid, de stat și organizațiile de masă au desfășurat o intensă activitate pentru asigurarea tuturor sectoarelor cu '°jadre competente, temeinic pregătite profesional și politico-ideologic, Capabile să-și îndeplinească în condiții bune sarcinile încredințate.' Elaborarea și înfăptuirea politicii de cadre a partidului nostru au beneficiat și beneficiază în permanență de sprijinul direct și consecvent al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, în deplină concordanță cu interesele supreme ale poporului nostru, aduce o remarcabilă contribuție la fundamentarea științifică a acestei politici, precum și la realizarea în practică a principiilor și normelor ei, vizînd valorificarea superioară a capacității cadrelor, a resurselor lor creatoare.Continuînd cu consecvență eforturile pentru înfăptuirea obiectivului stabilit de Congresul al XII-lea al partidului privind trecerea la o calitate nouă, superioară în toate sectoarele de activitate, conducerea partidului, organele locale de partid au acționat permanent și în anul trecut pentru îmbunătățirea calitativă a selecționării, pregătirii și promovării cadrelor, pentru înarmarea acestora cu temeinice cunoștințe profesionale, politico-ideologice, din domeniul științei conducerii, care «ă le permită realizarea în condiții cit mai bune a sarcinilor încredințate, să determine creșterea eficienței muncii lor, la toate nivelurile.O intensă activitate în domeniul selecționării și promovării cadrelor a avut loc cu prilejul alegerilor organelor locale de partid, alegerilor de deputați în consiliile populare municipale, orășenești și comunale, congreselor cooperației meșteșugărești și cooperației d^ producție, achiziții și desfacerea mărfurilor. Totodată, pe baza Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au fost organizate colective pe ministere, instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior, care au trecut la verificarea și cunoașterea, din punct de vedere politic și profesional, a întregului personal, în scopul redistribuirii acelor cadre care s-au dovedit incompetente, necorespunzătoare.în anul 1982 au fost promovate în funcții din nomenclatura' organelor de partid și de stat un număr important de cadre, cu o temeinică pregătire profesională și politico- ideologică, devotate partidului, intereselor fundamentale*  ale oamenilor muncii, cauzei socialismului.Acționind cu hotărîre pentru înfăptuirea practică a principiilor și obiectivelor politicii de cadre a partidului, organele și organizațiile de partid au acordat atenție sporită promovării în funcții de conducere a celor mai bune cadre din rîndul muncitorilor, țăranilor, inginerilor și altor intelectuali. Ca urmare, în aparatul de partid, numărul cadrelor provenite din rîndul clasei muncitoare reprezintă 78,5 la sută din totalul activiștilor, de 90,2 la sută în 

aparatul sindicatelor, iar în cel al U.T.C. de 79,3 la sută.Organele și organizațiile de partid au acordat, în continuare, atenție promovării femeilor în diferite funcții. Peste 31 la sută din membrii birourilor comitetelor de partid municipale și orășenești și circa 40 la sută din totalul deputaților aleși în noiembrie 1982 sînt femei. în secretariatele comitetelor județene și municipale de partid, ponderea femeilor este de 34,4 la sută, în funcții de secretari ai comitetelor comunale de partid și primari ai comunelor lucrează 524 femei, adică peste 19 la sută din totalul acestor cadre, iar în aparatul de partid și al U.T.C. femeile reprezintă 19,9 la sută, respectiv 31,8 la sută.De asemenea, organele și organizațiile de partid au acționat pentru promovarea cadrelor din rîndul naționalităților conlocuitoare, astfel încît în localitățile în care, alături de români, trăiesc și își desfășoară activitatea și oameni ai muncii de alte naționalități, cît și pe ansamblu, in organele de partid și în consiliile populare alese în 1982, compoziția cadrelor este corespunzătoare cu structura națională a populației.Avînd îri vedere necesitatea obiectivă de împrospătare permanentă a activului- de partid și de stat, comitetele județene de partid, conducerile organizațiilor de masă, ale ministerelor au acordat atenție sporită menținerii unei proporții corespunzătoare între numărul cadrelor mai în vîrstă și al celor tinere, asigurînd pe această bază continuitatea muncii și experiența conducerii.Cu toate că s-au obținut o seamă de rezultate pozitive în asigurarea și menținerea unei compoziții a cadrelor, corespunzătoare orientărilor și principiilor politicii de cadre a partidului nostru, trebuie menționat că, în anumite sectoare de activitate, în ministere, centrale industriale, în presă, nu s-a acționat cu fermitate pentru respectarea hotărîrilor de partid referitoare la structura socio-profesională a cadrelor.Potrivit aprecierii date de plenară, este necesar ca, în viitor, organele de partid, conducerile ministerelor să acorde atenție*  sporită asigurării unei compoziții corespunzătoare a cadrelor, în fiecare sector de activitate. formării și promovării, cu prioritate, în funcții de răspundere a celor mai buni muncitori, maiștri, tehnicieni, a celor mai valoroase cadre din rîndul femeilor, împrospătării permanente a fondului de cadre cu elemente tinere, bine pregătite profesional și politic.Organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au intensificat preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire politică și ideologică a cadrelor, creșterea răspunderii lor în îndeplinirea neabătută a hotărîrilor de partid, a sarcinilor ce le revin, în prezent 92,7 la sută din numărul activiștilor C.C. al P.C.R. și 83 la sută din cel al comitetelor județene, municipale' și orășenești de partid sint absolvenți sau urmează învăță- 

mîntul superior de stat, iar 83 la sută din totalul aparatului de partid au absolvit diferite școli sau cursuri politice. Numai în anul 1982 au absolvit cursurile de zi și fără frecvență la Academia „Ștefan Gheorghiu" și școlile interj udețene de partid 8 760 cadre din aparatul de partid, U.T.C., sindicat, al consiliilor populare, din unitățile economice, presă, edituri și alte domenii, iar un mare număr de cadre au fost cuprinse la formele de perfecționare a pregătirii politice și de specialitate.Prin toate formele de pregătire și perfecționare a cadrelor s-a pus un accent deosebit pe însușirea temeinică a documentelor Congresului al XII-lea al partidului, a ideilor de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, în expunerea privind stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, pe cunoașterea aprofundată a concepției materialist-dialectice și înțelegerea legităților general valabile, a proceselor economice și sociale, a cerințelor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, ale noului mecanism econo- mico-financiar.S-a reliefat faptul că. în prezent, partidul dispune de un detașament valoros de cadre de conducere în aparatul de partid, de stat și al organizațiilor de masă, în unități economice, de învățămînt, cercetare științifică, bine pregătite profesional și politic, cu experiență în organizarea și conducerea activității, care muncesc cu pasiune și răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Cu toate acestea, plenara a apreciat că este necesar ca în activitatea desfășurată pentru ridicarea nivelului calitativ al selecționării, promovării, pregătirii și pentru creșterea competentei politice și profesionale a cadrelor să se manifeste mai multă exigență și fermitate din partea tuturor organelor de partid, de . stat și organizațiilor de masă. Aceasta se impune și datorită faptului că mai sînt proinovați și menținuți unii activiști de partid și de stat care nu depun eforturi susținute pentru propria pregătire, s-au plafonat, nu-și aduc contribuția, pe măsura cerințelor, la perfecționarea activității economico-organizatorice și politico-educative, la îndeplinirea sarcinilor de plan, nu au capacitate de a sesiza problemele prioritare din activitatea de zi cu zi și, din aceste cauze, munca lor are o eficientă scăzută.Plenara a insistat asupra faptului că este necesar ca organele și organizațiile de partid, conducerile ministerelor să acționeze, în continuare, pentru îmbunătățirea selecționării, formării și promovării cadrelor in aparatul propriu și în unitățile subordonate, să manifeste o preocupare mai mare pentru împrospătarea cadrelor, la toate nivelurile, asigurînd rotirea periodică a acestora între ministere, centrale indus

triale și unități productive și, pe această bază, încadrarea în aparatul ministerelor și al centralelor, în întreprinderile de comerț exterior, a celor mai bune cadre, cu pregătire tehnică și experiență în producție, capabile să propună soluții eficiente și să îndeplinească cu înaltă competență sarcinile ce li se încredințează.Ținînd seama de răspunderile mari care revin compartimentelor econo- mico-financiare din unitățile productive, industriale și agricole în creșterea eficienței întregii activități economice, se impune să se acorda o. atenție deosebită calității personalului încadrat în aceste compartimente. )Neajunsurile în asigurarea cu cadre competente a tuturor sectoarelor de activitate se datoresc și faptului că, deși peste tot au fost întocmite planuri unice de perspectivă de selecționare, pregătire și perfecționare a cadrelor, la unele organe de partid, ministere și instituții centrale acestea au un caracter formal, nu constituie un instrument eficace de conducere a muncii de cadre.Promovarea și menținerea în funcții de conducere a unor oameni necorespunzători sînt și consecință a faptului că unele organe de partid, ministere și centrale industriale nu au reușit să constituie o rezervă viabilă de cadre cunoscute din activitatea practică, să se ocupe de pregătirea și formarea acestora, astfel încît să poată îndeplini oricînd sarcini de răspundere în diferite sectoare.Analiza activității desfășurate în anul trecut scoate în evidentă și faptul că unele organe șl organizații de partid exercită insuficient control asupra muncii și comportării cadrelor. dovedesc slabă exigență față de neajunsurile acestora, ceea ce a favorizat formarea, la unele cadre cu munci de răspundere, a unor trăsături negative, atitudini de automulțumire, de nerespectare a legilor țării, a normelor eticii și echității socialiste, superficialitate în îndeplinirea sarcinilor.Pornind de la sarcinile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au datoria să acorde o atenție sporită educării politico-ideologice, revoluționare a activului de partid, a tuturor oamenilor muncii, în spiritul creșterii răspunderii pentru dezvoltarea și apărarea bazei tehnico-materiale, a avuției naționale. Este necesar ca, prin toate mijloacele propagandei, să se cultive mai mult și să se dezvolte mîn- dria patriotică, • respectul față de patrie și popor, de minunatele realizări ale țării noastre, devotamentul față de partid și cauza socialismului.In concordanță cu prevederile planului de dezvoltare a economiei naționale,' organele și organizațiile de partid, ministerele, centralele industriale, unitățile economice și instituțiile de învățămînt s-au preocupat de pregătirea cadrelor calificate, nece

sare în diferite sectoare de activitate. în anul 1982 au fost calificați 295 400 muncitori, din cai a 148 440 pregătiți prin cursuri de calificare de scurtă durată, peste 73 700 prin licee de specialitate și 73 250 prin școli profesionale. De asemenea, au fost repartizați în muncă 3 289 maiștri și 30 794 absolvenți ai învățământului • superior, din care peste 66 la sută ai facultăților tehnice și agronomice.Cu toate acestea, în unele ramuri industriale se resimte insuficiența personalului muncitor calificat, ceea ce influențează negativ realizarea sarcinilor de producție. An de an, ministerele minelor, metalurgiei, construcțiilor de mașini, construcțiilor industriale și altele nu realizează planul de școlarizare la meserii deficitare ca : miner, turnător, oțelar, zidar, fierar-betonist etc., dar nu în-- treprind măsuri pentru soluționarea acestei probleme. De asemenea, Ministerul Educației și Invățămîntului și Comitetul de Stat al Planificării nu intervin operativ pentru adaptarea procesului de pregătire a cadrelor la nevoile concrete ale economiei naționale, nu corelează planurile de școlarizare cu cerințele de perspectivă ale activității de producție. Trebuie subliniat și faptul că instruirea practică pentru învățarea meseriei în multe licee industriale nu este organizată în mod corespunzător, se rezumă la activități - și operațiuni neesențiale, uneori chiar rudimentare, care nu asigură însușirea noțiunilor necesare exercitării viitoarei profesii, ceea ce determină crearea la elevi a unei false imagini despre activitatea productivă, mulți dintre ei orientîndu-se, după absolvirea acestor licee, spre locuri de muncă funcționărești, de birou.In cadrul plenarei s-a subliniat, de asemenea, că neajunsurile existente în munca de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, în asigurarea personalului muncitor calificat necesar desfășurării normale a procesului de producție se datoresc și faptului că direcțiile și serviciile de personal- învățămînt din ministere, centrale industriale și unități economice nu au reușit să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă, unele dintre a- cestea desfășoară o activitate birocratică, funcționărească, de întocmire a unor evidențe șl documente de cadre. Nu toate conducerile ministerelor au înțeles necesitatea unor compartimente de personal puternice, încadrate cu oameni bine pregătiți, capabili să-și aducă o contribuție mai mare la rezolvarea problemelor de formare, selecționare și pregătire a cadrelor pentru activitatea de producție și de conducere.Totodată, s-a arătat că unele cadre cu funcții de răspundere în organele de partid, în conducerile ministerelor și instituțiilor centrale nu se ocupă direct de cunoașterea și selecționarea celor mai valoroase cadre, nu raportează periodic asupra modului în care muncesc pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, așa cum prevede Hotărîrea Comitetului Central.

în scopul îmbunătățirii continue a activității de selecționare, pregătire, promovare și educare-a cadrelor. Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat următoarele măsuri :1. — Pînă-la sfîrșitul semestrului I 1983 vor fi revăzute planurile unice de perspectivă de selecționare și promovare a cadrelor pe perioada actualului cincinal și completate cu noi măsuri și acțiuni care să determine corelarea pregătirii cadrelor cu necesarul în perspectivă, pentru toate sectoarele de activitate. în acest sens, planurile de școlarizare la Academia „Ștefan Gheorghiu" și școlile interjudețene de partid vor fi puse de acord cu nevoile concrete de cadre ale organelor de partid, de stat, organizațiilor de masă și obștești.2. — Organele de partid, de stat, organizațiile de masă și obștești vor analiza și completa permanent fondul de cadre de rezervă, acordînd mai mare atenție cunoașterii temeinice a celor propuși, antrenării lor sistematice în colective de analiză, îndrumare și control, cuprinderii la cursuri specifice ale învățămîntului de partid. Se va asigura includerea în fondul de rezervă a unui număr corespunzător de cadre necesare pentru funcțiile de conducere de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.3. — Comitetele județene, municipale și orășenești de partid, ministerele și instituțiile centrale vor acționa pentru îmbunătățirea structurii profesionale și social-politice a fondului de cadre. Se va continua neabătut preocuparea pentru selecționarea și promovarea, cu prioritate, în toate sectoarele activității politice, economice și social-culturale a celor mai bune cadre din rîndul clasei muncitoare, acționîndu-se, în continuare, cu consecvență, pentru promovarea în funcții' de conducere a unui număr mai mare de femei, îndeosebi în sectoarele și unitățile în care acestea dețin o pondere însemnată în totalul personalului muncitor.4. — Ținînd seama de marea răspundere și complexitatea sarcinilor ce revin în etapa actuală cadrelor de conducere, în activitatea economică și social-politică, atît la nivel central, cît și local, se vor lua măsuri ca după adoptarea hotărîrii de numire a acestora în funcțiile respective să se asigure documentarea și instruirea lor temeinică, cunoașterea aprofundată a hotărîrilor de partid, a legilor și altor acte normative, a modalităților concrete de rezolvare a sarcinilor în domeniile în care urmează să-și desfășoare activitatea, în acest sens, secțiile Organizatorică și Cadre ale C.C. al P.C.R. vor prezenta, în termen de o lună, propuneri concrete privind organizarea și conținutul instruirilor cu cadrele nou numite în funcții din conducerile organelor județene de partid, ale organizațiilor de masă și obștești, ale ministerelor și altor instituții centrale.5. — în semestrul I 1983 secțiile Propagandă și Cadre ale C.C. al P.C.R., împreună cu Academia „Ște

fan Gheorghiu", vor controla modul , în care sînt încadrate școlile interjudețene de partid, acordîndu-le sprijin direct în îrirbunătățirea calitativă a corpului didactic, a programelor de învățămînt, în organizarea și desfășurarea întregului proces de pregătire a cadrelor.6. — Comitetele județene de partid vor acționa pentru selecționarea și promovarea în funcții de conducere. Ia nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, a celor mai bune cadre, cu pregătire politică și profesională corespunzătoare, cu aptitudini organizatorice și un dezvoltat simț gospodăresc, capabile să exercite la un nivel calitativ superior atribuțiile ce le revin în coordonarea unitară a tuturor sectoarelor de activitate din raza localităților respective.7. — Organele și organizațiile de partid vor exercita control permanent asupra muncii și comportării comuniștilor învestiți cu funcții de conducere în toate sectoarele de activitate, acordind atenție deosebită educării partinice, revoluționare a tuturor cadrelor, creșterii răspunderii a- cestora față de îndeplinirea sarcinilor, manifestînd exigență, combativitate și fermitate împotriva lipsurilor și abaterilor, aspectelor de formalism, rutină și automulțumire, de încălcare a normelor eticii și echității socialiste. Se va asigura ca a- precierea și promovarea cadrelor, calificativele acordate să fie în concordanță deplină cu rezultatele concrete obținute în muncă și în actiyitatea obștească, cu comportarea fiecăruia în colectivul în care lucrează, în familie și societate.8. — în termen de 3 luni, Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, ministerele minelor, petrolului, metalurgiei, construcțiilor de mașini, construcțiilor industriale vor prezenta un program concret de pregătire a personalului muncitor calificat necesar imediat și în perspectivă, în profesiile și specialitățile deficitare. Vor fi adoptate, de asemenea, măsuri pentru perfecționarea activității de instruire practică în liceele industriale și școlile profesionale, astfel încît să se asigure pregătirea corespunzătoare a viitorilor muncitori.9. — Conducerile ministerelor și instituțiilor centrale vor acționa cu fermitate pentru încadrarea și promovarea în aparatul propriu, al centralelor industriale, în întreprinderile de comerț exterior și celelalte unități a celor mai buni specialiști, pe baza verificării temeinice a cunoștințelor politice și profesionale, a comportării . în societate, a calităților etice.10. — Secția Cadre a C.C. al P.C.R. va acționa pentru întărirea direcțiilor personal-învățămînt din ministere și instituții centrale cu activiști de partid și alte cadre cu pregătire politică și profesiopală corespunzătoare, capabile să asigure aplicarea în viață a politicii de 'cadre a partidului.
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. DIN 23-24 MARTIE 1983Cu privire la activitatea de oamenilor muncii, adresate rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor conducerii partidului, organelor locale de partid și organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești, presei și radioteleviziunii în anul 1982Expresie constantă a dezvoltării democrației noastre socialiste, dialogul continuu realizat pe calea scrisorilor și audiențelor între masele de oameni ai muncii și conducerea partidului, organele locale de partid și de stat, conducerile organizațiilor de masă și obștești a constituit și în anul 1982 o pîrghie deosebită de întărire și dezvoltare a legăturii partidului cu masele, pentru rezolvarea unor importante probleme ale vieții economico-sociale și de interes personal ale cetățenilor, o modalitate tot mai eficientă de participare a acestora la perfecționarea activității în diferite domenii, la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului,O trăsătură semnificativă ce a rezultat din analiza conținutului unui număr tot mai mare de’scrisori ale oamenilor muncii este creșterea răspunderii acestora față de problemele majore ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a gradului de înțelegere de către cetățeni a faptului că hotărârile pe care le-au adoptat și le adoptă conducerea partidului și statului exprimă de fiecare dată interesele lor fundamentale.Și în anul 1982 numeroși cetățeni, din toate categoriile sociale, colective de oameni ai muncii, organe și organizații de partid, de masă și obștești, cu prilejul unor evenimente mai deosebite, prin telegrame și scrisori, și-au exprimat adeziunea deplină și activă la eforturile partidului și statului pentru bunul mers al activității economico-sociale din patria noastră și creșterea contribuției României la rezolvarea problemelor majore ale lumii contemporane, la îmbunătățirea relațiilor dintre state și apărarea păcii. Ei și-au' exprimat acordul deplin cu conținutul documentelor adoptate de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1982, cu expunerile și cuvîn- tările' tovarășului Nicolae Ceaușescu ținute la plenarele Comitetului Central al partidului, ale consiliilor oamenilor muncii din industrie și a- gricultură și cu prilejul altor acțiuni care au avut loc pe plan national, precum și cu măsurile adoptate în cursul anului pentru perfecționarea activității în diferite domenii, dînd o înaltă apreciere preocupării continue și neobosite pe care o manifestă secretarul general al partidului față de prezentul și viitorul poporului nostru.în cursul anului 1982, conducerii partidului, organelor și organizațiilor centrale de stat și obștești, organelor de partid, instituțiilor și organizațiilor obștești — județene, municipale. orășenești — presei și ra- dioteleviziunii li s-au adresat în total 1 799 927 cetățeni.Din analiza dinamicii datelor statistice, față de anul 1981, se constată, ca un fapt pozitiv, o mutație a numărului sesizărilor și reclamațiilor — dar mai ales al cererilor — de la organele centrale spre organele locale, chemate în mod firesc să le soluționeze. Astfel, la C.C. al P.C.R. în cursul anului 1982, față de anul 1981, numărul scrisorilor și audiențelor a scăzut cu 11 la sută. Cu toate acestea, este de subliniat că la C.C. al P.C.R. se înregistrează încă un număr mare de scrisori. A- ceasta evidențiază încrederea oamenilor muncii în Comitetul Central al partidului, ceea ce este un lucru deosebit de pozitiv, dar și faptul că pe plan local nu se manifestă peste tot suficientă grijă și preocupare pentru rezolvarea problemelor oamenilor muncii sau pentru a li se 

explica cu răbdare cauzele nesolu- ționării unor cerințe ale lor. în general. pentru a-i determina să înțeleagă in mod corect orice situație pe care o relatează prin scrisori și la audiențe.Oameni ai muncii din diferite sectoare ale activității economico-sociale au adresat peste 285 700 sesizări și propuneri privind neajunsuri și nereguli în activitatea din întreprinderi. instituții, cooperative agricole de producție, unități de comerț și din alte domenii, o bună parte din acestea fiind întemeiate. Plenara Comitetului Central a apreciat că propunerile și observațiile critice pe care le-au făcut oamenii muncii au fost de un real folos pentru înlăturarea unor nereguli și neajunsuri și îmbunătățirea activității în diferite domenii.Au mai fost rezolvate 1 382 647 cereri și reclamații. La peste 552 800 din acestea (40 la sută). în funcție de posibilități, de legalitatea și temeinicia celor solicitate ori reclamate. s-au dat soluții favorabile. Au fost satisfăcute numeroase cereri pentru încadrarea în muncă, atribuirea de locuințe etc.— Pe baza celor peste 7 270 de sesizări și propuneri privind diferite aspecte din unități industriale, care s-au dovedit întemeiate, au fost luate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității din unitățile vizate. în întreprinderi din municipiul București, județele Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Gorj, Prahova, Dolj. Iași, Vîlcea și alte județe, s-a acționat pentru o mai bună organizare a muncii, întărirea disciplinei de producție, reducerea personalului administrativ-funcționăresc care era retribuit din fondurile destinate personalului productiv, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, îmbunătățirea tehnologiilor de producție, urgentarea valorificării în producție a unor invenții și inovații.în unele exploatări miniere, unități ale industriei ușoare, electrotehnice, constructoare de mașini, pe u- nele șantiere din județele Hunedoara, Galați. Vrancea, Buzău. Dîmbovița au fost puse în funcțiune mașini, utilaje și agregate noi, care la data verificărilor nu erau folosite. S-au realizat însemnate economii de metal, combustibili și energie electrică și au fost recuperate însemnate cantități de deșeuri metalice și piese refolosibile.— Măsuri de îmbunătățire s-au luat și în activitatea din agricultură, care a făcut obiectul a 16 931 de sesizări și propuneri, din care pește 7 600 au fost întemeiate. îp unități, agricole din județele Giurgiu, Teleorman. Călărași, .Olt. Dolj, Timiș, . Sălaj, Vaslui. Brăila etc. s-au luat măsuri pentru recuperarea unor terenuri agricole, folosirea mai judicioasă a fondului funciar, executarea lucrărilor de -întreținere a unor culturi. în unele ferme zootehnice din județele Argeș, Botoșani. Buzău, Constanța, Suceava și alte județe au fost stabilite măisuri pentru asigurarea furajelor necesare. îmbunătățirea asistentei sanitar-veterinare, permanentizarea îngrijitorilor, crearea unor condiții mai bune de adă- postire a animalelor. De asemenea, pe baza verificării unor sesizări, în județele Argeș. Bacău, Botoșani, Caraș-Severin, Timiș, Vaslui, însemnate pierderi produse în cooperative agricole de producție prin neexecu- tarea unor lucrări agricole sau ne- îngrijirea animalelor au fost recuperate de la factorii de conducere și cadrele tehnice vinovate de pagubele constatate.

— în domeniul transporturilor s-a acționat pentru folosirea mai eficientă a capacităților de transport auto și pentru o mai judicioasă organizare a traseelor auto. îndeosebi in transportul între localități.— în comerț și aprovizionarea populației, sesizările și propunerile cetățenilor au fost de un real sprijin pentru organele locale în realizarea în mai mare măsură a obiectivelor programului de autoaprovi- zionare teritorială și în repartizarea mai judicioasă a fondului de marfă existent. în mai multe localități din județele Prahova. Dolj, Vîlcea, Brașov, Suceava, Olt, Vrancea. Alba și în. sectoarele municipiului București s-a acționat mai hotărît pentru curmarea unor abateri de la regulile de comerț și a actelor de speculă cu unele produse agroalimen- tare.— Prin cele 22 454 sesizări și propuneri întemeiate, privind activitatea de gospodărire comunală și sistematizare, cetățenii au contribuit la o mai bună organizare a acțiunilor edi- litar-gospodărești, la intensificarea preocupării unor consilii populare, a primarilor unor comune pentru mobilizarea locuitorilor la gospodărirea și înfrumusețarea localităților respective. în județele Argeș, Călărași, Giurgiu, Harghita, Mehedinți, Sălaj, Bacău s-au luat măsuri pentru amenajarea unor drumuri de interes local. în unele localități din județele Maramureș, Caraș-Severin, Bihor, Suceava s-a acționat pentru amenajarea albiilor unor pîrîuri și torenți care se revărsau deseori, degradînd importante suprafețe de terenuri agricole. S-a insistat mai mult pentru îmbunătățirea calității construcțiilor de locuințe.— Un important sprijin au acordat cetățenii organelor de miliție și procuratură în apărarea legalității socialiste, în activitatea de prevenire și descoperire a unor infracțiuni și alte acte antisociale, pentru aplicarea cu mai multă fermitate a legilor, întărirea ordinii și liniștii publice.— în urma verificării unui însemnat număr de sesizări, privind activitatea și comportarea unor cadre de conducere și alt personal muncitor, din comerț, cooperative agricole de producție, unități industriale și din alte domenii — aproximativ 39 la sută dovedindu-se parțial sau total întemeiate — au fost aplicate numeroase sancțiuni administrative și pe linie de partid, cei vinovați de fapte de natură infracțională fiind deferiți și organelor de justiție. Din verificări a rezultat că în selecționarea și promovarea unor cadre nu se manifestă suficientă preocupare pentru cunoașterea oamenilor și nu se urmărește permanent activitatea și comportarea în muncă și viață a celor promovați, pentru a fi ajutați și a preveni greșelile.Analiza conținutului scrisorilor oamenilor muncii și a problemelor ridicate la audiențe, concluziile rezultate din verificările efectuate, precum și activitatea de control în teritoriu au scos în evidență o serie de cauze care au generat neregulile și neajunsurile față de care a fost necesar să se ia măsuri.Comitetul Central a apreciat că o bună parte din acestea au fost determinate de unele deficiențe care se mai manifestă în stilul de muncă al conducerilor colective și al cadrelor cu funcții de răspundere din unele unități economice și instituții, în multe cazuri se manifestă lipsă de combativitate față de abaterile de la disciplina muncii și a tehnologiilor de producție, nu se respectă graficele de revizie și întreținere a mași

nilor și utilajelor, există încă o slabă preocupare, în unele unități, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor și se manifestă o scăzută exigență a controlului calității unor produse.în cooperativele agricole de producție în care au fost constatate nereguli și însemnate pierderi în producția vegetală și animală s-au constatat o serie de lipsuri în organizarea muncii, indisciplină și neglijență, unii președinți de C.A.P., ingineri agronomi și șefi de ferme ma- nifestînd lipsă de interes în îndeplinirea obligațiilor de serviciu și chiar iresponsabilitate față de interesele obștești.O cauză importantă a faptului că în continuare, și în 1982, organelor superioare le-au fost adresate numeroase cereri și reclamații care s-au dovedit întemeiate o constituie nerezolvarea la timp a acestora de către organele locale competente, receptivitatea scăzută sau lipsa de preocupare a cadrelor de conducere din unele întreprinderi, instituții și comune pentru soluționarea operativă a unor probleme sociale ale oamenilor, calitatea proastă a unor prestații, neacordarea unor drepturi stabilite prin legi sau alte încălcări ale prevederilor legale.în numeroase cazuri privind aplicarea legislației muncii, reclamațiile și cererile oamenilor muncii au fost întemeiate, fiind necesar să se revină asupra unor măsuri ilegale. Se impune ca organele de conducere din unități, organizațiile de sindicat 6ă acționeze mult mai ferm pentru respectarea legalității în raporturile de muncă.S-ău dovedit juste multe din sesizările privind defecțiunile cu care s-au dat. în folosință unele blocuri de locuințe, neîntreținerea fondului locativ, calitatea necorespunzătoare a unor prestații executate de unități ale cooperației meșteșugărești și ale unor consilii populare.Numărul încă mare al cererilor pentru rejudecări de procese și al reclamațiilor care privesc diverse litigii între cetățeni, neînțelegeri, diferite acte antisociale evidențiază serioase carențe în activitatea de educație civică, impunîndu-se ca școala, familia, toți factorii educaționali să-și conjuge mai bine acțiunile educative și îndeosebi să se preocupe mai intens și perseverent pentru creșterea eficienței acestora.Comitetul Central a apreciat, de asemenea, că unele din aspectele negative sesizate de oamenii muncii sint și un rezultat al activității nesatisfăcătoare a unor organizații de partid din unitățile și sectoarele respective. Necunoașterea unor realități, pasivitatea față de unele abateri, formalismul în pregătirea și desfășurarea unor adunări generale de partid și a altor acțiuni politico- educative, lipsa de preocupare pentru formarea unei opinii combative 'față de încălcarea legalității au făcut ca în unele unități neajunsurile să fie curmate numai cînd unii oameni ai muncii au adresat sesizări organelor superioare.Persistența unor nereguli și neajunsuri este, totodată, o urmare a eficienței scăzute a unor controale efectuate de comitetele județene, municipale și orășenești de partid, de ministere și alte organe centrale, de organele locale de stat și obștești Ia unitățile din subordine. La unele organe de partid și de stat nu se manifestă încă suficientă preocupare pentru valorificarea pe un plan mai larg a concluziilor rezultate din cercetări pentru a se preveni repe

tarea unor fenomene negative similare.
★Plenara a făcut aprecierea că. și in anul 1982 in activitatea cu scrisorile și audiențele s-a realizat o îmbunătățire simțitoare. Aplicarea în viață a sarcinilor izvorîte din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1982, care a analizat activitatea de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii și a indicațiilor date și cu acel prilej de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au determinat creșterea răspunderii organelor de partid și de stat, a conducerilor organizațiilor de masă și obștești, a organelor de presă pentru soluționarea operativă și competentă, în spiritul legalității socialiste a problemelor pe care le ridică cetățenii prin scrisori și audiențe.A sporit preocuparea factorilor de conducere pentru cunoașterea cauzelor care generează unele fenomene negative și s-a extins practica dezbaterii în colectivele de muncă a concluziilor rezultate din verificarea unor sesizări cu conținut mai deosebit și pentru valorificarea acestora pe un plan mai larg. Cadrele de conducere din organele de partid și de stat au participat în mai mare măsură la rezolvarea directă a propunerilor și sesizărilor cu conținut mai important.Cu toate acestea, analiza activității cu scrisorile și audiențele a scos în evidență faptul că mai persistă serioase neîmpliniri.Organizațiile de partid Și consiliile oamenilor muncii din unele unități economice și chiar unele organe județene, municipale și orășenești de partid nu acordă suficientă atenție unor neajunsuri și abateri sesizate de oamenii muncii, care apar la început' ca aspecte izolate, nu analizează în profunzime cauzele ce le determină și ca urmare nu iau la timp măsuri pentru prevenirea extinderii unor fenomene negative.S-a constatat că, în general, organele județene, municipale și orășenești de partid, conducerile ministerelor, comitetele executive ale consiliilor populare au în preocupare analiza periodică (conform prevederilor Hotărârii C.C. al P.C.R. și ale Legii nr. 1/1978), a activității cu scrisorile și audientele și stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea acesteia, dar uneori nu se mai urmărește aplicarea măsurilor, analizele făcute fiind, în astfel de cazuri, lipsite de eficiență practică.Este de remarcat, ca un fapt pozitiv. că tot mai multi cetățeni sint primiți în audiență de către cadrele de conducere din ministere, de la județe, municipii și orașe — primii secretari ai comitetelor județene de partid au primit în apdiență peste 22 970 cetățeni, iar miniștrii aproape 9 000 — dar in multe cazuri nu se urmărește finalizarea problemelor pe care le ridică oamenii. De asemenea, unii miniștri și cadrele din conducerea unor centrale nu organizează audiențe la fata locului atunci cînd merg în unități.în unele întreprinderi, muncitorii ajung greu să discute cu directorii, iar primarii unor comune nu se deplasează perioade îndelungate in satele aparținătoare pentru a discuta cu cetățenii, cu toate că au obligația prin lege să facă acest lucru săptămînal.Unele ministere, comitetele executive ale unor consilii populare județene nu respectă măsura stabilită de Plenara Comitetului Central din 

29 martie 1979 de a institui obligația ca toți lucrătorii din aparatul lor, care au atributiuni de control, să ■ verifice și activitatea de rezolvare a scrisorilor și problemelor pe care cetățenii le ridică la audiențe. De asemenea, unele organe de partid și de stat nu acordă încă suficientă atenție termenelor legale de rezolvare a scrisorilor.în unele județe nu există încă suficientă preocupare pentru activizarea comisiilor de oameni ai muncii de pe lingă comitetele sau birourile organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, care se ocupă cu scrisorile și audiențele, pentru ca acestea să dea un sprijin mai eficient în conducerea și controlul activității din acest domeniu în unitățile respective.Pe baza concluziilor desprinse din analiza activității cu scrisorile și audiențele, Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit unele măsuri ce se impun a fi luate in cursul anului 1983 pentru îmbunătățirea în continuare a muncii, perfecționarea stilului și metodelor de muncă și în acest domeniu, în spiritul prevederilor din hotări- rile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982, pentru dezvoltarea democrației socialiste, stimularea continuă fi spiritului de răspundere civică, sporirea participării nemijlocite a oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat și obștești.— Intrucît în multe din unitățile de bază — întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, comune — continuă să se manifeste neajunsuri serioase în activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, se impune ca. în spiritul repetatelor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., inclusiv în cuvîntarea la actuala plenară a C.C. al P.C.R., organele județene, municipale și orășenești de partid să acționeze cu toată hotărârea și perseverența, ca organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, toți factorii de răspundere din unități să manifeste maximă receptivitate fată de toate problemele de interes general sau individual pe care le ridică oamenii muncii, să le rezolve la fața locului, în mod operativ și în conformitate cu prevederile legale. Se impune, de asemenea, ca acele cadre care nu-și fac datoria. încâlcind obligațiile ce Ie revin în acest domeniu, să fie trase la răspundere în conformitate cu legea și Statutul partidului,— Organizațiile de partid și de sindicat, consiliile oamenilor muncii din unitățile economice, ministerele și centralele industriale să acorde maximă atenție valorificării operative a propunerilor și sugestiilor privind îmbunătățirea organizării producției și a muncii, reducerea consumurilor de materiale, carburanți, lubrefianți și energie electrică, recuperarea deșeurilor, a pieselor și materialelor refolosibile, pe care personalul muncitor le face la locul de muncă, în adunările generale ale organizațiilor de partid, adunările generale ale oamenilor muncii sau în alte forme ale cadrului democratic instituit în unitățile socialiste.— în toate cazurile, concluziile rezultate din cercetarea unor sesizări cu conținut important să fie dezbătute cu aparatul și activul de partid, în organizațiile de partid, în colectivele de muncă, atit în unitățile in care s-au constatat, cit și în alte în

treprinderi’sau instituții de profil milar, in scopul prevenirii unc ; nomene negative. Totodată, re tul rezolvării scrisorilor adres colective de cetățeni să fie pr semnatarilor acestora în adu : ■ care să participe și alți cetățe . teresați din unitatea sau loca respectivă,— Comitetele județene, mur. și orășenești de partid să asigt struirea periodică a comisii!./, oameni ai muncii pentru scrise audiențe de pe lingă comitetele birourile organizațiilor de pa controlul și îndrumarea sistematic activității lor, pentru ca acestea îndeplinească in cele mai bune < i- diții sarcinile ce le revin.— în analizele periodice privind activitatea cu scrisorile și audiențele, comitetele județene de partid, comitetele executive ale consiliilor populare, consiliile de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale de stat să insiste asupra cunoașterii cauzelor care au determinat nesoluționarea sesizărilor, reclamațiilor și cererilor ce puteau fi rezolvate in unități economice și instituții, in localități de domiciliu, să. dezbată concluziile cu activul de partid și de stat, să întreprindă măsuri corespunzătoare și să acționeze sistematic pentru aplicarea lor. D asemenea, să fie popularizată ,.V experiența bună din activitate:, rezolvare a scrisorilor și problemelor ridicate la audiențe.— Organele județene, municipale și orășenești de partid, conducerile organelor centrale și locale de stat, ale organizațiilor de masă și obștești să intensifice controlul la organizațiile și instituțiile din subordine asupra modului in care se rezolvă propunerile, sesizările, reclamațiile și cererile oamenilor muncii făcute prin scrisori și la audiențe,— în stabilirea tematicii activității de propagandă și agitație, de presă și radioteleviziune, in munca politică și cultural-educativă de masă, organele de partid, organizațiile de masă și obștești să țină seama in mai mare măsură de conținutul scrisorilor și audiențelor pentru a putea contribui mai operativ și mai direct la lămurirea și rezolvarea problemelor pe care le ridică oamenii muncii pe această cale,— Colegiul Central de Partid, Secția Scrisori și Audiențe, Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, celelalte secții ale C.C. al P.C.R. să intensifice controlul la comitetele județene de partid, la ministere și alte organe centrale asupra aplicării prevederilor Hotăririi C.C. al P.C.R. și ale Legii nr. 1/1978, ale celorlalte hotărîri adoptate ulterior privind munca cu scrisorile și audiențele, să persevereze în urmărirea finalizării măsurilor stabilite cu ocazia cercetării sesizărilor oamenilor muncii.Comitetul Central al partidului își exprimă convingerea că organele de partid și de stat, conducerile organizațiilor de masă și obștești vor acționa cu toată răspunderea pentru îmbunătățirea în continuare a acestei activități, pentru ca oamen' muncii, cetățenii patriei să-și adu< și pe această cale o contribuție n’ mare la îndeplinirea obiectivelor s. bilite de Congresul al XII-lea . ' P.C.R., la realizarea exemplară sarcinilor cuprinse în documentele programatice adoptate de Conferința Națională a partidului din 16—18 decembrie 1982.

Bogatele Mii de organizare si luptă revoluționară ale muncitorimii române
(Urmare din pag. I)Iași și București, apoi în alte centre ale țării iau ființă cercuri socialiste. Membrii lor studiază cu ardoare literatura socialistă, organizează dezbateri, editează ziare și reviste, traduc și răspîndesc lucrările marxiste. Desfășoară, cu alte cuvinte, o vie și susținută lucrare de semănători, ce va rodi bogat.Se cuvine să subliniem cu firească mîndrie că în lucrarea lor socialiștii români au înțeles învățătura marxistă nu ca o sumă a unor dogme osificate, încremenite, ci câ o teorie vie, ce se primenește și se îmbogățește necontenit, sub impactul realităților aflate în permanentă transformare. în numele linei asemenea viziuni, socialiștii români, înarmați cu tezele socialismului științific, s-au aplecat cu neslăbită atenție asupra realităților românești, a cerințelor și nevoilor specifice ale societății românești. Pe temelia studierii aprofundate a tradițiilor istorice românești, a condițiilor concrete ale României, socialiștii români au alcătuit și au propus țării un program politic larg cuprinzător, conținînd prevederi înaintate, izvorîte din cerințele fundamentale ale maselor populare, răspunzînd intereselor majore ale țării. Amplul studiu „Ce vor socialiștii români", elaborat de Constantin Dpbrogeanu- Gherea, primii! program marxist al mișcării noastre muncitorești, argumenta, necesitatea făuririi partidului politic al clasei muncitoare, faptul că obiectivul său fundamental era organizarea luptei pentru transformarea revoluționară a societății. Programul socialiștilor români a fost apreciat ca un program marxist chiar de Friedrich Engels, care scria în 1888 socialiștilor români : „Cu mare plăcere 

am văzut că socialiștii din Româ
nia primesc in programul lor prin
cipiile de căpetenie ale teoriei care 
a izbutit a aduna intr-un mănunchi 
de luptători mai pe toți socialiștii 
din Europa și din America — e 
vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx".

fel vă veți putea dezrobi !" Cu a- ceste cuvinte se încheia un articol al gazetei muncitorești „Gutenberg" din 22 ianuarie 1889. cuvinte care ilustrau mai puternic ca orice adînca necesitate resimțită de muncitorimea română de a-și clădi propriul ei partid politic. Pași importanți pe acest drum au marcat crearea cercurilor muncitorești (1887) și apoi a cluburilor muncitorești’ (începînd din anul 1890). Dealtfel, cel mai bine închegat dintre acestea, Clubul muncitorilor din București, cuprinzînd circa 700 de muncitori, iși propunea prin litera statutelor sale să „statorni
cească frăția și solidaritatea în ge
neral între toți muncitorii din țară 
și in special între muncitorii din 
Capitală, precum și să lupte pentru 
îmbunătățirea stării materiale, mo
rale și politice a muncitorilor, să-i

organizeze într-un partid aparte al 
lor, servind de sîmbure în jurul că
ruia să se grupeze toate puterile 
partidului muncitorilor".Adine necesară, dorită cu ardoare, făurirea partidului nu mai putea întîrzia. De aceea, cu însuflețire unanimă, a fost salutată propunerea făcută, la 2 mai 1892, în ședința Clubului muncitorilor din București de „ținere a unui con
gres socialist român in cel mai 
scurt timp posibil". Lucrările sale, pregătite printr-o largă și cuprinzătoare dezbatere, s-au deschis la 31 martie 1893, în binecunoscuta sală „Sotir", locul atîtor și atîtor adunări muncitorești. Participau 63 de delegați, reprezentînd cercuri și cluburi muncitorești, asociații profesionale din întreaga țară. Vreme de patru zile au fost dezbătute programul și statutul partidului,

a fost ales Consiliul General ca for conducător al acestuia.P.S.D.M.R. pășea pe scena politică a țării. Un parțid radical deosebit de formațiunile politice ale vremii. Un partid care-și propusese să transforme din temelii orînduielile social-economice și politice; un partid care năzuia la o societate a dreptății și egalității sociale, la ridicarea stării materiale și culturale a celor mulți și asupriți, a celor care constituiau „temelia țării". Un partid care și-a asumai; misiunea istorică de a organiza și conduce poporul spre împlinirea dreptelor sale aspirații. Altfel spus, un partid revoluționar, marxist, un partid legat prin mii și mii de trainice legături de pă- mîntul și poporul din mijlocul căruia se ridicase. Un partid care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae

Ceaușescu, ancorat în realitățile social-politice ale țării și-a spus cuvîntul față de toate marile probleme care frămîntau societatea românească din acea vreme, luînd poziție și preconizînd soluții în conformitate cu interesele de clasă, cu aspirațiile revoluționare ale proletariatului.Prin toate acestea, lupta, activitatea P.S.D.M.R. reprezintă un prețios tezaur de experiență revoluționară, pe care o va îmbogăți și adinei necontenit, în noi condiții, Partidul Comunist Român, continuatorul direct al partidului făurit în urmă cu nouă decenii, partid care, acționînd în aspre condiții, a știut să se afle mereu in fruntea luptei poporului, împotriva exploatării și asupririi pentru făurirea societății socialiste pe pămîntul patriei.

„PARTIDUL MUNCITORILOR 
— PARTIDUL VIITORULUI'

„Organizați-vă, alcătuiți marele 
partid al muncitorilor, care este 
partidul viitorului, căci numai ast

r

*
**

Cu fata spre tară, spre viitorul ei
veacului trecut 
cu care a fost 

confruntată țara, preconizînd soluții proprii, înaintate, în conso
nanță cu aspirațiile poporului muncitor : de la cerința dezvoltării 
industriale a țării și pînă la soluționarea democratică a problemei 
țărănești, cu convingerea că, așa cum se scria în epocă, „dacă țăranii ar fi împroprietăriți în orice casă țărănească vrăjmașul ar găsi o Plevnă", de la imperativul lărgirii drepturilor cetățenești 
pină la ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală a 
maselor, de la apărarea drepturilor suverane ale țării și pină la 
comandamentul desăvîrșirii statului național unitar.

Mișcarea noastră muncitorească de la sfîrșitul 
și-a spus cuvîntul asupra principalelor probleme

poporului și în realitate a-l despoia
patrioți nu sîntem. Dacă însă a fi patriot însemnează a iubi po
porul 
scop, 
putea

Noi
«Ubi bene ibi patria» nu poate deriva din
Noi vom căuta să facem să fie acolo bine

și a lucra pentru' fericirea lui, a jertfi totul 
pozițiunea socială și chiar viața, atunci nu 
mai cu drept a fi numit patriot. (...) 
vom dovedi prin fapte că sîntem buni

pentru acest 
văd

și disprețui, atunci așa fel de

cine ar

patrioți 
propaganda 

unde e patria".

(Din broșura „Socialismul in fața justiției. Procesul
fraților Nădejde", 1881)

și câ maxima 
noastră.

„O NAȚIUNE TRĂIEȘTE CIND PUTERILE SALE LUCREAZĂ"

„O națiune trăiește cînd puterile sale sînt puse în activitate, 
lucrează. Lucrarea e semnul vieții și viața se îmbunătățește cu cit 
lucrarea este îndreptată spre cele folositoare. Să dăm o direcțiune 
utilă activității noastre, lucrători cu brațele, lucrători cu cugetarea, 
căci numai atunci națiunea românească, marea familie din care 
facem 
trăind 
acest 
cuget 
ne asociem puterile. Numai în acest semn vom învinge".

(„Lucrătorul român11, 5 noiembrie 1872)

parte va prospera, va merge înainte către bine, va trăi și, 
dinsa, vom trăi și noi. Și pentru ca să ajungem mai iute 

scop mîntuitor este trebuința să ne punem braț lingă braț, 
lingă cuget,, să ne unim în sînge, să ne înfrățim inimile, să

„VROIM SA FIE BINE ACOLO UNDE E PATRIA"
„Sîntem acuzați de nepatrioți, de dușmani ai națiunii române (...) 

Dacă a fi patriot înseamnă a înșira vorbe frumoase la adresa

„ÎMPOTRIVA NEDREPTĂȚILOR REVOLTĂTOARE 
DE LA ȚARA"

,Treî milioane de oameni, temelia și fala țării românești, clasa 
cărei sudoare izvorăște avuția în timp de pace și care la 
de primejdie pentru țară nu și-a cîntărit niciodată sîngele 
întru mîntuirea și pentru libertatea ei, această clasă se 
și dacă cazna lui Tantal, care murea de sete deși stătea

din a
vreme 
vărsat 
stinge,
băgat in apă pînă la bărbie este o poveste mitologică, cazna să
teanului român este un adevăr netăgăduit.

Trăind într-un grînar umplut cu rodul muncii lui, el nu se poate 
atinge de pîinea care-i este atît de trebuincioasă, fiindcă este pro
prietatea altuia. împotriva acestei nedreptăți revoltătoare ne-am 
întovărășit spre a lupta, noi care de acum înainte vom vorbi româ
nilor prin această foaie".

(„Emanciparea1*,  15 aprilie 1883)
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„Ținta noastră făurirea
partidului muncitor66

Anii premergători marelui congres socialist din 31 martie-3 apri
lie 1893 au fost puternic marcați de cerința făuririi partidului po
litic muncitoresc. In cuvîntări și articole, în lucrări și studii ale 
militanților socialiști se sublinia imperativul organizării detașa
mentului revoluționar de avangardă al clasei noastre muncitoare, 
în măsură să organizeze pe plan național, după un program unic, 
lupta maselor populare.

„MUNCITORII SĂ SE ADRESEZE LOR ÎNȘILE"

„Muncitorii nu trebuie să se adreseze decît lor înșile pentru 
putea pregăti societatea în care ei să nu mai sufere foamea și 

un
a I . _
ignoranța. Cu alte cuvinte, dezmoșteniții trebuie să formeze 
partid cu totul deosebit, care să nu aibă nici în clin nici în minecă 
cu partidele burgheze. Partidul muncitorilor I lată ținta imediată 
a socialiștilor (...).

Datoria muncitorilor este de a nu sta cu capul plecat (...). Ei 
trebuie să se unească (...). Unirea face puterea, deci să fim uniți".

(„Drepturile omului", 25 august 1885)

„UN PARTID AȘEZAT PE TEMELIA LUPTELOR DE CLASĂ"
„Un partid întemeiat pe principii și pe temelia luptelor de cla

să, un partid care să se pună în fruntea mulțimei dezmoștenite 
și setoase de dreptate, iată astăzi ce cere această țară nenorocită.

Oameni noi, idei noi I 
e tinăr și cu viață, tot ce 
tot ce e înaintat și cu idei 
și fără muncă, tot.ee are 
țime a nefericiților, fie ei
capul, astăzi e timpul a se aduna în jurul steagului nou ce se 
ridică".

lată ce se cere astăzi. Tot ce- în 
a simțit dezgustul ce ne roade pe 
nobile, tot ce nu voiește a ajunge 
dragoste pentru mulțime, întreaga
muncitori cu mina, fie ei muncitori cu

țară 
noi, 

ușor 
mul-

(„Drepturile omului", 27 septembrie 1888)

„LEACUL - EXPROPRIEREA CELOR CE NE-AU 
EXPROPRIAT"

a relelor strigătoare ce le îndură mulțimea, 
că bunurile sociale sînt stăpînite numai de 
fără să mai înconjurăm, găsim că nu-i alt

„Pricina sărăciei și 
noi o găsim în aceea 
o clasă de indivizi și, 
leac de. îndreptare decît acela de a face ca bunurile de cari fo
losesc numai cîțiva să folosească tuturor (...). Leacul nu-i decît 
exproprierea celor ce ne-au expropriat, exproprierea celor cari se 
folosesc fără drept de toate bogățiile naturei și de toată supra- 
munca omenească, răpită prin feliurite mijloace și adunată de 
veacuri, capitalizată".

(„Munca", 17 iunie 1890)

<4
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PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.
TELEGRAMA

ADRESATA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Editura politică a apărut în limba maghiară :

NICOLAE CEAUȘESCU 
OPERE ALESE, volumul I 

(1965—1970)

Vizita delegației parlamentare din Republica Costa Rica
(Urmare din pag. I)și suveranității naționale și așezarea României la un ' loc de înalt prestigiu în conștiința contemporaneității, în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, organele și organizațiile sindicale și-au intensificat acțiunile proprii consacrate înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Ferm hotărîți să ridicăm munca sindicatelor la noi cote de calitate și eficiență în concor- ■ danță cu obiectivul major al actualului cincinal, participanții la plenară se angajează în fața dumneavoastră să acționeze cu perseverență pentru buna organizare și desfășurare a întrecerii socialiste, stimulînd și mobilizind oamenii muncii în cadrul formațiilor de lucru, secțiilor și întreprinderilor in vederea realizării exemplare a angajamentelor asumate, pentru obținerea de rezultate superioare la toți indicatorii : producția fizică, producția marfă vîndută și încasată, export, calitate, productivitatea muncii și beneficii.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acorda o deosebită atenție activității organizatorice și politico-educative în sectoarele extractive pentru creșterea continuă a producției de cărbune, țiței gaze naturale, substanțe minerale utile. Organele și organizațiile sindicale, comitetele uniunilor, consiliile teritoriale ale sindicatelor în raza cărora sînt concentrate exploatări carbonifere și petroliere vor acționa cu întreaga capacitate pentru organizarea și desfășurarea activității in regim de tură continuă, astfel incit să se prevină orice întrerupere în procesul de extracție, în vederea realizării obiectivului de înaltă semnificație patriotică, politică și economică — asigurarea independenței energetice a României.' Conștiente de importanța majoră pentru economia națională a creșterii producției de.export în condiții de înaltă calitate și tehnicitate, competitive cu orice produse similare de pe piața mondială, sindicatele se angajează să acționeze cu toată capacitatea lor organizatorică și politico-educativă pentru crearea unui climat de exigențîi și responsabilitate pentru marca fabricii, de mîndrie patriotică și angajare, pentru ca fiecare colectiv'să-și îndeplinească în condiții exemplare sarcinile contractuale privind calitatea și termenele de livrare.Acționînd pentru traducerea în viață a sarcinilor și programelor stabilite de către dumneavoastră privind reducerea consumurilor materiale, asigurarea rentabilității fiecărui produs, a fiecărei întreprinderi pe baza instaurării unui regim sever de economii de materii prime, materiale, energie și combustibil, pentru creșterea productivității muncii și eficientei economice. în spiritul prevederilor noului mecanism economico-fi- nanciar, sindicatele vor desfășura o intensă muncă organizatorică și politico-educativă pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc, a răspunderii pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, cultivînd perse-

★Miercuri, 30 martie 1983, a avut 
loc Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a analizat și dezbătut 
intr-un spirit de înaltă exigență și 
răspundere activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile sindi
cale pentru îndeplinirea planului pe 
1982 și sarcinile ce le revin în lumi
na orientărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta-- 
rul general al partidului, pentru 
mobilizarea și creșterea responsabi
lității oamenilor muncii la înfăp
tuirea. exemplară a programelor și 
hotărîrilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, a obiective
lor ' econom ico-sbciăle ale 'planului 
de stat pe 1983.

Plenara a analizat, de asemenea, 
preocuparea organelor și organiza
țiilor sindicale în domeniul selecțio
nării, promovării, pregătirii și edu
cării cadrelor, activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate organelor sindicale 
în 1982, precum și activitatea inter
națională a Consiliului Central al 
U.G.S.R. pe amil 1982 și principalele 
obiective pentru 1983.

Pe ordinea de zi a plenarei au mai 
fost înscrise Raportul privind efec
tivul și compoziția membrilor de 
sindicat, numărul și structura sin
dicatelor la 31 decembrie 1982, Ra
portul privind execuția bugetului

cinema

Ir
Consiliului Central al U.G.S.R. pe 
1982 și proiectul de buget pe 1983, 
precum și unele probleme organiza
torice.

Dezbaterile din cadrul plenarei au 
relevat deplina și entuziasta adeziu
ne a oamenilor muncii, membri ai 
sindicatelor, la politica internă și 
internațională a partidului și statu
lui nostru, au exprimat recunoștin
ța profundă și înaltul omagiu față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea sa prodigioasă, 
novatoare în fruntea partidului și a 
țării, pentru contribuția .hotăritoare 
la.pr.ogresul.. continuu. .al . patriei 
noastre socialiste, la . prestigiul 
României in lumea contemporană.

Subliniind, cu mîndrie patriotică, 
remarcabilele realizări obținute de 
clasa muncitoare, de întregul popor 
în 1982, aportul sindicatelor la a- 
ceste succese, plenara a analizat și 
reliefat, totodată, neajunsurile și 
deficiențele ce s-au manifestat în 
activitatea organelor și organizații
lor sindicale și a făcut propuneri 
menite să conducă la perfecționa
rea muncii, la creșterea contribu
ției sindicatelor la îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale ale ac
tualei etape.

Plenara a adoptat, în unanimita
te, un plan de măsuri privind acțiu
nile ce vor fi întreprinse de Con-

0 Micul lord: 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, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
0 Călărețul fără cap: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 AI șaselea: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Agonia: VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
16; 19, POPULAR (35 15 17) — 10; 13; 
16; 19.
0 în fața ușii închise: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Izvorul; PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.
0 Trei oameni periculoși: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Heidi în oraș — 9,15; 11,30; 13,30; 
15,45; Pe căi nelegale — 17,45; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
0 Clinele: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Piedone Africanul: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 13,30; 16; 19.
© Abba: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Tunurile din Navarone: AURORA 
(35 04 66) — 9; . 12; 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
0 Competiția: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Marea evadare: MUNCA (21 50 97)
— 10; 13; 16; 19.
0 Despărțire temporară: COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 16; 19, ARTA 
(213186) — 9; 12; 15; 18,30.

teatre
0 Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert

verent la fiecare om al muncii conștiința drepturilor și îndatoririlor de proprietari, producători și beneficiari. a înaltei răspunderi pentru buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată de societate spre folosire eficientă și dezvoltare continuă.Sindicatele se angajează în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, să desfășoare o largă acțiune , de masă pe baza unor programe de măsuri organizatorice și politico-educative pentru valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, pentru reintroducerea în circuitul productiv a tuturor materialelor refolosibile, a pieselor și subansamblelor, pentru a pune capăt risipei și cheltuielilor neeconomicoase în toate domeniile de activitate.* Hotărîte să îndeplinească exemplar indicațiile dumneavoastră și înțelegînd' pe deplin comandamentele majore ale folosirii cu înalt randament și eficiență a tehnicii de care dispun întreprinderile, precum și cerințele perfecționării acesteia pentru a realiza cu forțe proprii produse și utilaje de înaltă tehnicitate, sindicatele vor acționa cu perseverență în realizarea pro- gramelor de calificare și perfecționare, profesională a personalului muncitor, asigurarea eficienței formelor de pregătire tehnică, în raport cu cerințele producției din fiecare întreprindere și loc de muncă.O preocupare prioritară a activității politico-educative a sindicatelor o va constitui instaurarea ordinii și disciplinei muncitorești în fiecare, colectiv de muncă, valorificînd din plin grupele sindicale, toate instituțiile, formele și mijloacele de care dispun, pentru a stimula și afirma atitudinea combativă față de orice abateri de la disciplina de plan, tehnologică și a muncii.Cu conștiința înaltei îndatoriri față de prezentul și viitorul patriei, al națiunii noastre socialiste, plenara Consiliului Central al U.G.S.R. își exprimă adeziunea totală fată de politica internă și externă ă partidului și statului nostru, față de acțiunile concrete de dezarmare și înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor, înțelegere între popoare și de pace inițiate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vă exprimăm și cu acest prilej via noastră recunoștință pentru modul cum faceți cunoscute lumii glasul și voința de pace ale poporului român, pentru contribuția, unanim recunoscută pe toate meridianele lumii, pe ..care o aduceți la apărarea vieții pașnice a omenirii. Vă încredințăm că, în spiritul prețioaselor dumneavoastră îndemnuri, sindicatele nu-și vor precupeți eforturile pentru dezvoltarea legăturilor lor de prietenie și solidaritate cu oamenii muncii- de pretutindeni, cu organizațiile sindicale și forțele progresiste care luptă pentru libertate, independență și suveranitate, pentru lichidarea subdezvoltării, a politicii de forță și dictat, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru apărarea păcii în lume, a idea.- lurilor de progres și prosperitate ale clasei muncitoare, ale tuturor națiunilor lumii.
★

siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, de or
ganele și organizațiile sindicale 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii în vederea înfăptuirii hotărîrilor 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului din 16—18 decembrie 1982, 
precum și de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.

Plenara a eliberat din funcția de ' 
secretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R. pe tovarășii Aurel Duca ' 
și Elena Ene, care au primit alte i 
însărcinări.

Plenara a ales în Comitetul Exe- 
. cutiv al Consiliului Central-, al 
. U.G.S.R. și în funcția de. secretar 

pe tovarășa Maria Ciocan, membru 
al C.C. al P.C.R. De asemenea, ple
nara a ales pe tovarășul Constantin 
Niță în funcția de secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
profundă vibrație și angajare pa- 
triotică, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

simfonic. Dirijor: Mihal Brediceanu. 
Soliste: Lola Bobescu (Belgia), Virgi
nia Mânu — 19.
0 Opera Română (13 18 57): Walkiria
— Centenar Wagner — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Sînge 
vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Cu 
ușile închise — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81, la Sala Pa
latului) : Nu sînt Turnul Eiffel — 
18,30; (la sala ,,23 August"): Fluturi, 
fluturi — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Baladă cotidiană — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Pețl- 
toarea — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio): Mizerie și 
noblețe — 19,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Amadeus — 19.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Doctore, sînt 
al dumneavoastră — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65): Funcționarul de Ia 
Domenii — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Diogene cîinele — 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Bunica se mărită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia Română*  
(13 13 00): Varietăți muzicale — 19.

• Septenbrie: CENTRAL (14 12 24) — 
.. 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

© Deține romantice: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Zidul VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
12; 14,3(; 17; 19,30.
© Haidicii: BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9,30; 11,3; 13,30; 15,45; 17,45; 20.
0 Profeul, aurul și ardelenii: FERO
VIAR (9 5140) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Lx- capătul liniei: GRIVIȚA
(17 0858) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Zie fierbinți: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15J0; 17.30; 19,30.
0 B.D. intră în acțiune: DACIA 
(50 3514) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, BODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
@ Tîi zile și trei nopți: LIRA 
(31711) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Oiul care ne trebuie: COTROCEN1 
(49 488) 15; 17,30; 20.

Vtanță tragică: PACEA (60 30 85)
— 15 J; 17.30; 19,30.
© Butin de București: FLOREASCA 
(33 29 ) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMI1 (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; l; 20.
© Gnește-te încet: VIITORUL
(11 48 0 — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fiulnunților — 9; 11; 13,15; Copiii 
bătrîndvera — 15,30; 17.45; 20:
TIMPLF NOI (15 6110).
0 Pot»m (seriile III—IV): LUCEA
FĂRUL 15 87 67) — 9.30; 12,30; 16; T9. 
0 Vrait; SALA MICĂ A PALATU
LUI — 1.45; 20.
0 Cafi Express : SCALA (11 03 72) 
9; u.l; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
CAPITlL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 1; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,13 1,30; 15,45; 18; 20,15.

0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Teatrului „Ion Vasilescu"): Punguța 
cu doi bani — 10.
0 Circul București (11 01 20): Muppets 
la... circ — 19,30.
0 Teatrul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64): Curierul me
lodiilor preferate — 19,30.
0 Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu" (14 26 10): Ziua artistică 
a catedrei „Instrumente de coarde
— 18.

Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, miercuri, cu delegația parlamentară din Republica Costa Rica, condusă de Hernan Garron Salazar, președintele Adunării Legislative, care se află în vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Julio Jurado del Barco, membru al Comisiei pentru probleme economice, Rodolfo Brenes Gomez, membru al Comisiei pentru relațiile parlamentului cu guvernul, Ricardo Rodriguez Solorzano, membru al Comisiei pentru probleme juridice din Adunarea Legislativă.în timpul convorbirii a fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor româno-costaricane, care au cunoscut o continuă dezvoltare, în spiritul Tratatului de prietenie și de cooperare, al celorlalte acorduri și înțelegeri încheiate între cele două țări, cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Costa Rica, în anul 1973. In acest context, a fost exprimată satisfacția pentru amplificarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre Marea Adunare Națională și Adunarea Legislativă a Republicii Costa Rica, reafirmîndu- se hotărîrea parlamentarilor români și costaricani de a conlucra activ pentru ridicarea acestor raporturi la un nivel superior, pentru lărgirea și diversificarea lor în continuare, în
CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICELa Ambasada Uniunii Sovietice la București a avut loc, miercuri, o conferință de presă prilejuită de împlinirea a doi ani de la Congresul al XXVI-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Au luat parte reprezentanți ai presei centrale, Agenției române de presă — „Agerpres", Radioteleviziunii și altor publicații, atașați de presă și corespondenți ai presei străine acreditați la București.Despre semnificația- evenimentului aniversat a vorbit Evgheni Mihailovici Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. în tara noastră. Vorbitorul a trecut în re

PROGRAMUL 1
11,00 Universul femeilor
11.45 Desene animate
12,05 Film serial: „Pasăre de pradă". 

Ultimul episod.
12,50 De joc șl de voie bună
13,00 închiderea programului 
16,00 Telex
16,05 Imagini din Malta
16,20 Tragerea de amortizare ADAS
16,30 Studioul tineretului.
17.45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

• SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Evoluții nesatisfăcătoare ale fotbaliștilor noștri

Iugoslavia — România (echipe olimpice) 4—1Ieri, la Belgrad, s-a jucat primul meci din grupa ,,C“ a preliminariilor olimpice, Iugoslavia — România, scor 4—1 (2—0). Au marcat: Halilo- vici (2), Janjanin și Jifkovici, respectiv, Irimescu.La primul ei joc oficial,- echipa noastră olimpică a jucat slab, dezordonat și cu prea puțină ambiție, deși din rîndurile ei au făcut parte cîțiva fotbaliști 'eu destulă experiență, cum sînt Donose, Cazan, Speriatu, Bărbu- lescu, Irimescu și Radu II. Mai ales apărarea s-a dovedit nepusă la punct, prin jocul fundașilor centrali, Cazan și Solomon, al celor laterali, M. Mihai și Stredie, ca și al portarului Speriatu, care a primit goluri para- bile.
România — Iugoslavia (meci amical) 0—2Prin telefon de la Timișoara :Nimic nu le-a lipsit fotbaliștilor noștri pentru a face nu o partidă mare, dar măcar una de bun nivel spectacular, in care să încerce și -să rodeze diverse formule și scheme tactice, în ideea de a reuși o bună și utilă repetiție înaintea foarte dificilei întîlniri de la 16 aprilie cu reprezentativa Italiei.Și, totuși, cei 16 jucători folosiți ieri de antrenorul Mircea Lucescu n-au realizat nimic din toate acestea, ba au mai și înscris o nedorită în- frîngere (0—2) în palmaresul echipei naționale. De ce? Așa cum ne-am dat seama privind jocul din tribuna stadionului timișorean „1 Mai“, dar cum s-a văzut, probabil, și la televizor, ei au practicat un joc slab, dezlînat, de-o opacitate tactică deconcertantă, lipsiți și de realizări individuale remarcabile, în primul rînd fiindcă le-a lipsit interesul. Gabor, Kleinr Moraru, Lung, Andone, Boloni, chiar Bălăci (care a mai reușit cîteva pătrunderi și cîteva pase)', ca și ceilalți, jucau de parcă fuseseră sculați din somn în toiul nopții. Sigur că jocul a scos în evidență și alte defecțiuni tehnico- tactice, pe care conducerea tehnică le-a sesizat, desigur, și va trebui să le analizeze cu exigență, dar noi în 

interesul ambelor țări și popoare, al păcii și înțelegerii în lume.A participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.
*Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut, miercuri, o întrevedere cu delegația parlamentară din Republica Costa Rica, condusă de Hernan Garron Salazar, președintele Adunării Legislative.Cu acest prilej a fost evocat cursul ascendent al relațiilor dintre România și Costa Rica și a fost efectuat un schimb de opinii în probleme ale vieții internaționale, evidențiindu-se dorința comună de a depune toate eforturile în vederea asigurării unui climat de pace și conlucrare în lume.
★în aceeași zi, oaspeții costaricani au avut o întrevedere cu Vasile Pungan. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au fost analizate stadiul relațiilor de colaborare și cooperare economică dintre cele două țări, posibilitățile existente pentru amplificarea acestora pe multiple planuri, pențru creșterea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri pe principii reciproc avantajoase. (Agerpres)

vistă succesele obținute de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., în toate domeniile vieții economico-so- ciale. El a relevat, de asemenea, unele .aspecte ale politicii externe a U.R.S.S. Evidențiind relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele și partidele noastre, vorbitorul a subliniat, în acest context, rolul hotărî- tor al întîlnirilor și înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel în extinderea și aprofundarea colaborării dintre cele două țări în interesul . reciproc, al cauzei socialismului și păcii. (Agerpres)
20.30 Prin ani, statornic In crez și luptă.

90 de ani de la crearea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor 
din România. Comentariul: conf. 
univ. dr. Ion Ardeleanu. Film do
cumentar

20,55 Partid și tară — luminos destin
21,15 Fotograme din realitate
22,00 Film serial: „Visuri destrămate". 

Episodul 5
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.30 Cîntec nou pe plai străbun
21,00 Curier cetățenesc
21,10 Pagini muzicale inspirate din tre

cutul de luptă al proletariatului 
român.

22.30 Telejurnal

In mod evident, improvizația și lipsa de omogenitate a formației noastre sînt urmarea programului int consistent de pregătire, care, printre alte neajunsuri, n-a cuprins partide cu adversari valoroși, necesare asamblării și rodajului echipei.Pentru următoarele cinci partide din preliminariile olimpice — cu e- chipele Italiei (tur-retur). Olandei (tur-retur) și Iugoslaviei (retur), trebuie acordată toată atenția pregătirii reprezentativei olimpice, astfel ca să nu mai înregistrăm evoluții penibile cum a fost aceea de ieri.
V. MIRONESCU

special acest aspect al atitudinii față de un joc în care porți tricoul naționalei dorim să-1 semnalăm cu deosebire acum.Chiar dacă meciul avea caracter de pregătire, chiar .dacă ' din tribună privea ochiul cercetător al lui Enzo Bearzot și chiar dacă selecționabilii se gîndeau la etapa de sîmbăta viitoare ori la Lisabona, tot nu se justifică dezinteresul și lipsa de dăruire sportivă manifestate ieri de cei care au primit onoarea și responsabilitatea să îmbrace tricoul tricolor.Evident, nimeni nu-și închipuie că la 16 aprilie echipa noastră se va prezenta la fel de plictisită și dezinteresată. Miza deosebită îi va mobiliza, sperăm, pe toți, dar se pune problema să desprindem din jocul de ieri și învățămintele cuvenite. Este necesar să se procedeze astfel, să se strîngă rîndurile echipei naționale și să se pregătească meciul cu Italia în atmosfera sănătoasă premergătoare acelui 0—0 de la Florența și a acelui 2—0 cu Suedia de la București. Pentru că," în nici un caz, ceea ce s-a întîmpiat cîndva cu Ungaria și Elveția la București nu trebuie să se repete. Cu acest gînd și în liniște, cu încredere și cu înțelepciune trebuie pregătit meciul de la 16 aprilie.
Gheorghe M1TRO1

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA

Excelenței Sale AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta LA VALLETTACu prilejul Zilei naționale a Republicii Malta, vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de bunăstare și progres pentru poporul maltez prieten, de sănătate și fericire personală pentru dumneavoastră.Sînt convins că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare pentru binele reciproc al celor două popoare, pentru cauza păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

în urmă cu patru ani, la 31 martie- 1979, Malta își dobîndea a- devărata sa independență, odată cu retragerea ultimelor trupe străine dislocate în a- ceastă țară, moment care marca o mare victorie a poporului maltez pe calea afirmării depline a aspi- rațiilțr sale legitime de libertate și dezvoltare de sine stătătoarei Tocmai de aceea, deși Malta și-a proclamat neatîrnarea încă din anul 1964. abia prin actul de la 31 martie 1979 s-a inaugurat epoca unei libertăți autentice, cum spunea primul ministru al țării. Dom Min- toff.Alcătuită din trei insule — Malta. Gozo și Comino — și două mici , insulițe puștii, arhipelagul maltez este considerat și astăzi de unii cercetători drept ultimul petic de pă- mînt rămas din ceea ce' înainte vreme unea Europa de Africa. Plasată în centrul Medi- teranei — la 93 km de Sicilia și la 290 km de continentul nord-afri- can — această poartă a Mediteranei nu putea să nu atragă atenția diferitelor puteri străine, care, în diverse epoci istorice, și-au

instalat aici puternice puncte de sprijin pentru a supraveghea căile maritime ce trec prin apropierea arhipelagului și pentru a putea domina, teritoriile riverane. Pe micul petic de pămînt s-au perindat, astfel de-a lungul secolelor fenicienii, cartaginezii, bizantinii, grecii, arabii, normanzii, arago- nezii, spaniolii, turcii, francezii și britanicii, în cronica înfruntării tuturor acestor vitregii, un moment de adîncă rezonanță l-a constituit rezistența eroică a populației în fața bombardamentelor aeriene fasciste în perioada celui de-al doilea război mondial.Dobîndirea independenței, în urmă cu 19 ani, și mai ales desființarea bazelor militare străine au conferit Maltei identitatea politică proprie indispensabilă adoptării unor măsuri care să ducă la înlăturarea urmărilor dominației străine. . Din 1971,. . la conducerea țării se află guvernul laburist al cărui principal o- biectiv a fost și rămî- ne acela de a transforma această milenară fortăreață într-o insulă a păcii și colaborării dintre popoare.
IERI, IN CAPITALĂ A FOST PREZENTATAl doilea avion „ROMBAC 1-11“în Capitală a avut loc, miercuri, prezentarea celui de-al doilea avion ROMBAC 1—11, realizat în țara noastră la întreprinderea'de avioane București, sub licență „British Aerospace" și „Rolls Royce", în cadrul programului de dezvoltare a fabricației avioanelor de pasageri.Construcția' avionului ROMBAC 1—11, creație de prestigiu a industriei aeronautice românești, ilustrează preocuparea constantă a conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea acestei subramuri a construcțiilor de mașini, pentru ridicarea continuă a calităților tehnice și de zbor, a competitivității avioanelor românești. ROMBAC 1—11

în cîteva rînduri® Meciurile disputate miercuri în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) de la Tokio s-au încheiat cu următoarele rezultate Austria — România 12—2 (1—0, 6—1, 5—1) ; Polonia — Japonia 2—1 (1—0, 0—1. 1—0) ; S.U.A. — Norvegia 8—2 (2—1. 5—0, 1—1) ; Elveția — Iugoslavia 4—1 (1—0, 3—0, 0—1).• Comitetul Internațional Olimpic intenționează să participe direct, cu o sumă de 9,5 milioane dolari, în 1983, pentru dezvoltarea sportului amator în întreaga lume, aceste fonduri reprezentînd o sporire cu 1,5 milioane dolari față de cele alocate în 1982. Sumele de care dispune C.I.O. provin în special din drepturile de televiziune încasate la J.O., din care forului olimpic mondial îi revine o treime. C.I.O. are ca obiectiv în viitor o ajutorare mai substanțială a țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, Comitetul Internațional Olimpic va acorda fiecărui comitet național plata cheltuielilor pentru șase persoane ce vor participa la J.O. de vară din 1984 (4 sportivi și 2 oficiali) și pentru cite 2 sportivi și 2 oficiali la Olimpiada de iarnă.Totodată, o treime din încasările rezultate din drepturile de televiziune vor fi acordate la 26 de federații internaționale, în vederea dezvoltării ramurilor respective.• Miercuri, Ia Tirana, în campionatul european de fotbal, echipa R.F. Germania a întrecut cu scorul de 2—1 (0—0) selecționata Albaniei. Au asistat 25 000 de spectatori.în aceeași competiție, la Leipzig, reprezentativa Belgiei a învins cu scorul de 2—1 (1—0) echipa R.D. Germane. Meciul s-a desfășurat în fața a 75 000 de spectatori.• Turneul de fotbal desfășurat Ia Cochin pentru „Cupa de aur Jawaharlal Nehru" a revenit echipei secunde a Ungariei, care în finală a întrecut cu 2—1 reprezentativa R.P. Chineze.• In preliminariile Campionatului european de fotbal (tineret) la Tirana, selecționatele Albaniei și R.F. Germania au terminat la egalitate : 1—1 (1—1). Alte rezultate din aceeași competiție : Scoția—Elveția 2—1 ; R.D. Germană—Belgia 2—1; Anglia— Grecia 2—1.

Industrializarea a devenit principalul cu- vînt de ordine, guvernul finanțind •construirea a numeroase fabrici. Succesele obținute de o agricultură în plină modernizare, dezvoltarea pisciculturii și stimularea turismului sînt tot atîția alți pași îndreptați spre asigurarea progresului și bunăstării celor 330 000 de locuitori ai insulei.Sprijinind activ lupta popoarelor de pretutindeni pentru afirmarea ființei naționale, poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile în acest sens ale poporului maltez. între cele două țări aie noastre s-au stabilit relații de prietenie și colaborare, stimulate de contactele la nivel înalt prilejuite de vizita premierului Dom Mintoff în România. Dezvoltarea în continuare a raporturilor de cooperare pe multiple _ planuri dintre România: și Malta, ca și intensificarea colaborării lor pe plan internațional' corespund pe deplin intereselor celor două popoare, cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.

este o aeronavă destinată transportului de călători și de mărfuri, fă- cind parte din clasa mediu-curier. Are o capacitate de 119 locuri și o autonomie de zbor de peste 3 000 km. Dotat cu aparatură ultramodernă și realizat la un înalt nivel tehnologic, el are o viteză de croazieră de 850 km pe oră și zboară la altitudinea de 11 000 metri. în condiții de deplină securitate și confort.La festivitatea prezentării celui de-al doilea exemplar al avionului de linie ROMBAC 1—11 au participat membri ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Apărării Naționale, ai Centrului Național al Industriei Aeronautice Române, Departamentului Aviației Civile și TAROM, generali și ofițeri superiori, aviatori, specialiști în acest domeniu, ziariști. Au luat parte, de asemenea, membri ai reprezentanțelor permanente la București ale firrpelor britanice „British Aerospace" și „Rolls Royce".în alocuțiunile rostite cu acest prilej, Constantin Ionescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, ing. Niculae Gugui, directorul întreprinderii de avioane București, și G. E. Boulton, director executiv permanent al firmei „British Aerospace" la București, au relevat rezultatele fructuoase ale colaborării româno-britanice în domeniul fabricației de avioane de clasă mediu-curier și în diverse alte domenii de interes reciproc.
*în continuare, participanții au vizitat expoziția produselor aviatice asimilate și în curs de asimilare în unitățile Centrului Național al Industriei Aeronautice Române — CNIAR, amenajată în cadrul întreprinderii. bucureștene. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 31 

martie ora 20 — 3 aprilie ora 20. în 
țară, vremea va fi călduroasă cu cer 
schimbător. Pe alocuri în Banat, Cri- 
șana și Maramureș, precum și în zo
nele de munte, vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de aversă, înso
țite de descărcări electrice. Vîntul va 
prezenta intensificări temporare, pre- 
dominînd din sectorul sudic, îndeosebi 
în vestul țării și la munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 5 
și 15 grade, iar cele maxime între 16 

• și 26 grade. La București vremea va fi 
călduroasă, în general frumoasă, cu 
cer variabil. Vînt moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată, predominînd 
din sectorul sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 12 gra
de, iar cele maxime între 21 și 25 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

PRO NO EXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 30 MARTIE 1983EXTRAGEREA I: 8 4 22 5 37 19EXTRAGEREA a II-a: 24 26 35 1 20 42FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:1.614 419 lei, din care 500 000 lei report la categoria 1.
• 30MBINĂ CEREA- 

L1ER/PERFECȚIONATĂ. „Don-l)0“ este numele noii combin cerealiere fabricate la uzineieRostselmaș" din Rostov (U.R.S.f, In timpul testărilor, producttatea agregatului a fost dul față de combinele de serie fa cate în prezent. „Don- 1 500“ ei înzestrată cu un sistem hidjlic de comandă și cu un disptiv electronic care supraveghea funcționarea prin- cipalelornsamble și mecanisme. Seriii avertizează asupra eventualr depășiri de sarcină, ceea ce ijută la prevenirea avariiloriabina mecanizatorului este izată pe amortizoare. are izola termică și acustică, asigură »ună vizibilitate, are

parbriz colorat pentru protecția împotriva luminii și instalație de aer condiționat.
• ORDINATOARELE 

ÎN VIAȚA DE TOATE ZI
LELE. După cum scrie revista „Der Spiegel", începînd din toamnă, cetățenii vest-germani vor putea efectua un virament bancar, rezerva bilete de tren sau de avion, afla programele cinematografelor, consulta cataloagele vinzărilor prin corespondență ori enciclopediile, cunoaște prețurile articolelor ce se soldează în marile magazine etc. fără să iasă din casă, datorită unui sistem de videotext, experimentat de trei ani la Dusseldorf. Se prevede că, pînă

în anul 1986, sistemul să aibă un milion de abonați. Informațiile ce vor fi puse la dispoziția lor vor fi colectate și înmagazinate intr-un ordinator central al Poștei. Pentru a le putea primi, abonatul va trebui să aibă un aparat special, asemănător unui televizor, echipat cu un decodificator și cu o claviatură de comandă, precum și un telefon cu ajutorul căruia să intre în contact cu ordinatorul.
• FLAGELUL TOXI

COMANIEI. Intr-un raport publicat la New York de Consiliul internațional pentru controlul stupefiantelor se arată că narcomania a invadat Statele Unite și aproape toate țările din Europa occidentală. în document

se menționează că Mafia și alte organizații clandestine din S.U.A. au desfăcut în anul 1980 pe piața ilicită diferite stupefiante, însușindu-și venituri de peste 90 miliarde dolari. Citind date elaborate de organele americane pentru combaterea consumului de droguri, raportul menționează că, în S.U.A., ' 450 000 de persoane consumă curent heroină, 24 de milioane obișnuiesc să fumeze țigări cu marijuana și între 12 și 17 milioane recurg la cocaină. Dar aceste date — se arată în raport — nu reflectă situația reală a lucrurilor. Alte milioane de americani folosesc

într-o măsură sau alta diferite narcotice, care nu sînt incluse în statistici. în Anglia, peste 20 000 de oameni folosesc cu regularitate heroina. în total, în Europa occidentală există în prezent 200 000 de oameni care consumă heroină în mod curent.
• ARHIVE EINSTEIN, întreaga arhivă personală a lui Albert Einstein a fost concentrată la Universitatea din Ierusalim, completind colecția „Einr- steiniana", constituită încă înainte de 1955 — anul morții marelui savant. Colecția cuprinde, între altele. 4 000 de docu

mente științifice, 33 manuscrise inedite și 5 400 scrisori din corespondența savantului cu diverse personalități din întreaga lume, între care Gandhi, Nehru, Thomas Mann, Franklin, D. Roosevelt și alții. Colecția urmează să fie pusă, în curînd, la dispoziția cercetătorilor.
• CAUZELE CAN

CERULUI. Aproape 95 la liută din diferitele forme de cancer sînt provocate de substanțele chimice existente în mediul ambiant ; cinci la sută au cauze fizice, cum sînt radiațiile. și mai puțin de unu la sută se datorează virusurilor — a declarat cercetătorul Per-Olav Lowdin de la Universitatea din Florida. După părerea lui, pro

dusele chimice favorizează dezvoltarea cancerului, atacînd proteinele care protejează genele și antrenînd astfel o „lectură incorectă" a codurilor genetice.
• O NOUĂ SPECIE 

DE REPTILE PREISTO
RICE. Cu ani în urmă, paleo- logii indieni au descoperit scheletele unor pitozauri care au primit de curînd numele de „malerizauri", după denumirea epocii geologice în care a trăit această specie de animale. în interiorul cavității lor toracice s-au găsit, de asemenea, scheletele unor reptile mai mici, dovezi ale „dejunului" pe care animalele îl consumaseră înainte de moarte, făcînd parte dintr-o specie și mai puțin cunoscută

de reptile, care au trăit cu mai bine de 200 de milioane de ani în urmă și care par a fi strămoșii directi ai șopîrlelor de azi.
• PRINCIPALELE VE

NITURI DIN... FILATE
LIE. Cei 45 000 locuitori ai arhipelagului , Faeroe s-au ocupat dintotdeauna cu pescuitul, creșterea oilor și a păsărilor. Acum însă principalele venituri ale populației din zonă provin nu din vînzarea peștelui și a linii, ci... a mărcilor poștale. Primele emisiuni filatelice au avut loc aici în 1975 și, de atunci, locuitorii celor 20 de insule ale arhipelagului cîștigă din vin- zarea timbrelor peste 40 milioane coroane daneze anual.
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Agravarea contradicțiilor

Șocurile cotidiene — traduse sub forma curbei ascendente a șomajului, inflației, violenței — sentimentul inutilității și frustrării, al incompatibilității dintre individ și societate, abandonarea speranțelor, pierderea sensului autentic al existentei sociale, sporirea gradului de insecuritate sînt tot atîtea aspecte care accentuează continuu acest fenomen al alienării a milioane și milioane de oameni. Fără îndoială, în ultimă instanță, alienarea crescîndă este una din formele de manifestare ale crizei generale a capitalismului, evidente în toate compartimentele vieții sociale și care nu pot să nu influențeze, aidoma principiului vaselor comunicante, condiția ființei umane în societatea așa-zisă de consum.într-un fel, procesele degradării condiției existenței — materiale și spirituale — a omului, o adevărată maladie cumulativă sînt expresia concentrată a tuturor presiunilor și privațiunilor la care sînt supuși oamenii de rînd în societatea capitalistă contemporană. în comparație cu perioada imediat postbelică, alienarea, sau înstrăinarea individului, cunoaște o profunzime și extindere deosebite. Anii „boom“-urilor economice relative, o anumită perioadă a unor largi piețe de desfacere au favorizat apariția unor false teorii privind caracterul perimat, trecător sau redus al alienării, teorii care însă aveau să fie
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PE DIFERITE MERIDIANE

Acțiuni de protest împotriva 
intensificării înarmărilor nucleareBONN 30 (Agerpres). — Liderii mișcării pentru pace din R.F.G. au publicat proiectul de organizare a unui mare marș al păcii și de blocare a bazelor militare americane de pe teritoriul vest-german, în semn de protest fată de intențiaN.A.T.O. de a instala rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală. Demonstrații și mitinguri vor avea loc în toate marile orașe vest-germane la sfîr- șitul acestei săptămîni. sub semnul lozincilor „Nu vrem noi rachete 

nucleare aici“, „Dezarmarea este 
acum problema numărul unu", informează agenția U.P.I., care citează un purtător de cuvînt al organizatorilor din Frankfurt pe Main. Acțiunile pentru pace și dezarmare, adaugă sursa citată, vor fi sprijinite de Partidul Social- Democrat. Partidul Ecologiștilor și de sindicate. „în felul acesta vrem 
să arătăm opiniei publice că pro
blema rachetelor militare este 
chestiunea politică cea mai impor
tantă", a spus purtătorul de cuvînt.WASHINGTON 30 (Agerpres). — Un grup de 15 senatori americani, între care 11 democrați și 4 republicani, au adresat președintelui Ronald Reagan o scrisoare prin care au cerut reducerea numărului armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune amplasate de N.A.T.O. în Europa, informează agenția A.P. în document se apreciază că adoptarea unei atari măsuri ar contri

MAREA BRITANIE

Laburiștii se pronunță pentru anularea hotărîrii 
privind amplasarea pe teritoriul țării 

de noi rachete nucleareLONDRA 30 (Agerpres). — Deși mandatul actualului guvern conservator se încheie în mai 1984, în cercurile politice și în presa britanică se discută de pe acum despre posibilitatea convocării unor alegeri anticipate spre sfîrșitul anului curent. Această idee este susținută prin făptui că recentele declarații de politică generală conținând atacuri la adresa laburiștilor făcute de primul ministru Margaret Thatcher și de alți fruntași conservatori pot fi interpretate ca un fel de inaugurare a campaniei electorale. La rîndul său, liderul Partidului Laburist, Michael Foot, a rostit marți un discurs, calificat de agenția Reuter ca o „prefață" la manifestul electoral laburist intitulat „Noua speranță pentru Marea Britanie", ce se așteaptă să fie publicat .curând.
În favoarea instaurării noii ordini 

economice internaționale■
® Reuniunea pregătitoare a „Grupului celor 77“ • Un raport 
al U.N.C.T.A.D. relevă diminuarea alarmantă a ajutorului 

acordat celor mal sărace țăriBUENOS AIRES 30 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii pregătitoare a „Grupului celor 77", care se desfășoară la Buenos Aires, fostul secretar general al Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Raul Prebisch, a evidențiat necesitatea restructurării ordinii economice internaționale actuale. ca singură soluție pentru atenuarea și, în final, depășirea crizei economice mondiale, relatează agenția Taniug. El a arătat că această criză are puternice efecte negative asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare, dar nu numai ale acestora, ceea ce necesită elaborarea unei soluții in comun de către statele industrializa te și cele în. curs de dezvoltare. Sesiunea U.N.C.T.A.D. 

bui la crearea unor condiții mai favorabile pentru reușita actualelor negocieri în domeniul dezarmării nucleare.în scrisoare se menționează că arsenalul de arme nucleare cu rază scurtă de. acțiune de care dispune N.A.T.O. în Europa se ridică la 5 000—6 000 de focoase nucleare.în diferite puncte ale orașului Washington, militanții pentru dezarmare și pace din S.U.A. au organizat pichete de protest împotriva noilor măsuri de înarmare anunțate recent de Administrația republicană. Participanții la aceste .acțiuni purtau lozinci pe care se putea citi : „Nu — cursei înarmărilor !“, „Nu — militarizării Cosmosului !“.TOKIO 30 (Agerpres). — „Pe planeta noastră s-a acumulat o masă atît de mare de arme, încît, dacă ar fi utilizată, am ajunge foarte aproape de anihilarea speciei umane", a arătat dr. Frank Blackaby, director al Institutului internațional pentru cercetări în problemele păcii (S.I.P.R.I.), din Stockholm, în cadrul unui simpozion asupra dezarmării nucleare organizat la Tokio. „Dacă programele astăzi planificate sînt înfăptuite și nu sînt stăvilite prin negocieri pentru dezarmare, totalul focoaselor nucleare va urca, la începutul deceniului viitor, la 60 000—70 000“, a declarat directorul S.I.P.R.I.

Criticînd concepția pe care se întemeiază politica conservatoare, liderul laburist a declarat că partidul său se angajează să reactiveze economia afectată de criză și să acționeze pentru reducerea cu peste două treimi a șomajului în interval de cinci ani.în ceea ce privește politica nucleară. vorbitorul a arătat că partidul său ar anula programul de achiziționare a noului sistem de rachete intercontinentale „Trident" — amplasate pe submarine și contractate de guvern la un preț de minimum 12 miliarde dolari — îndreptând fondurile astfel eliberate spre economia civilă. De asemenea, laburiștii ar anula hotărîrea conservatorilor de a primi pe teritoriul britanic, incepînd de anul acesta, noi rachete nucleare americane.

din iunie, de la Belgrad, ar putea fi un cadru propice pentru elaborarea unei atari soluții — a spus el.
★GENEVA 30 (Agerpres). — Un raport U.N.C.T.A.D. dat publicității la Geneva atrage atenția asupra „reducerii alarmante" a ajutorului acordat de țările bogate statelor celor mai sărace ale lumii, subliniind că, dacă acest ajutor continuă în ritmul actual, la sfîrșitul deceniului în curs el se va situa cu mult sub obiectivele de creștere preconizate. Raportul menționează că în 1985 cele mai sărace 36 națiuni ale lumii vor primi doar cu puțin peste jumătate din ajutorul ce le-ar fi necesar pentru a înfăptui obiectivele stabilite deO.N.U.

Intîlnirea delegației P.C.R. 
cu o delegație a Partidului Progresului 

si Socialismului din MarocRABAT 30 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. alP.C.R., s-a întîlnit cu o delegație a P.P.S., condusă de tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful delegației P.C.R. a transmis tovarășului Aii Yata un călduros mesaj de salut, felicitări pentru realegerea sa în funcția de secretar general al P.P.S. și urări de noi succese în activitatea de mare răspundere încredințată de partid. Mulțumind călduros, tovarășul Aii Yața a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de gratitudine, de aleasă stimă și considerație, odată cu cele mai cordiale urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în munca plină de abnegație pusă în slujba bunăstării și prosperității poporului român.Relevînd activitatea neobosită desfășurată de conducătorul partidului și statului nostru pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, secretarul general al P.P.S; a evidențiat, totodată, prestigiul deosebit de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu pe arena
Sub semnul dezvoltării colaborării 

prietenești româno-ciprioteNICOSIA 30 (Agerpres). — Președintele Republicii Cipru, Spyros Kypriănou, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate și fericire, împreună cu întreaga sa prietenie și a poporului cipriot, precum și cele mai sincere urări de progres și prosperitate poporului român prieten.Relevînd sentimentele de deosebită stimă ‘și apreciere față de poporul român și conducătorul său, șeful statului cipriot a dat o înaltă apreciere
Evenimentele din Nicaragua

© Ripostă dată elementelor contrarevoluționare de armata 
sandinistă ® încheierea dezbaterilor din Consiliul de SecuritateMANAGUA 30 (Agerpres) — în ultimele 24 de ore. elementele contrarevoluționare pătrunse /pe teritoriul Republicii Nicaragua au atacat poziții ale armatei sandiniste din localitățile Nueva Segovia și Zelaya, informează Ministerul de Externe al acestei țări, într-o notă oficială dată publicității la Managua; în urma ripostei armatei sandiniste. elementele contrarevoluționare s-au retras, îndreptîndu-se spre Honduras.în legătură cu evenimentele din Nicaragua, Consiliul de Stat al acestei țări a adresat un apel parlamentelor țărilor lumii, în care se subliniază gravitatea situației create, faptul că elementele somoziste Încearcă să-și consolideze pozițiile într-o serie de puncte de pe teritoriul național în ideea de a proclama acolo un „guvern provizoriu".
ORIENTUL MIJLOCIUDAMASC 30 (Agerpres). — Cu prilejul „Zilei pămîntului", marcată în fiecare an, la 30 martie, populația palestiniană din Cisiordania și Gaza — teritorii arabe ocupate — a organizat o grevă generală — informează, din Damasc, agenția W.A.F.A. O asemenea grevă și demonstrații au avut loc și în partea arabă a Ierusalimului. „Ziua pămîntului" se organizează,. din 1976, pentru a comemora moartea celor uciși în timpul unei revolte împotriva confiscării terenu

mondială, consecvența și principialitatea cu care acționează pentru apărarea păcii, contribuția sa activă la promovarea cauzei independenței și securității popoarelor, la stingerea focarelor de conflict și reglementarea tuturor diferendelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, la înfăptuirea dezarmării, la instaurarea unei noi ordini politice și economice în lume.în timpul convorbirii s-a făcut o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două partide. S-a relevat cu deosebită satisfacție evoluția pozitivă a raporturilor dintre P.C.R. și P.P.S., bazate pe stimă și respect reciproc, subliniindu-se, în context, rolul și importanța întâlnirilor și discuțiilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu si Aii Yata la adîncirea și diversificarea relațiilor dintre cele două partide. De ambele părți s-a apreciat că bunele raporturi de colaborare și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și P.P.S. contribuie la întărirea prieteniei dintre popoarele român și marocan, dintre România și Maroc, la apărarea cauzei păcii și socialismului, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Au fost abordate, de asemenea, probleme actuale ale vieții politice internaționale.La întîlnire. desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Gheor- ghe Gheorghiu, însărcinatul cu afaceri a. i. al României în Maroc.

contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea relațiilor româno-cipriote, subliniind, în acest sens, convorbirile la nivel înalt care au avut loc, in 1979, Ia București și a exprimat hotărîrea sa și a guvernului cipriot de a dezvolta și diversifica în continuare legăturile de prietenie și ,colaborare româno-cipriote în toate domeniile.Mesajul a fost transmis cu prilejul primirii de către președintele Ciprului a însărcinatului cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Nicosia.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). Marți seara, la sediul Națiunilor Unite din New York, s-au încheiat dezbaterile Consiliului de Securitate în legătură cu plîngerea Republicii Nicaragua. în cadrul dezbaterilor, care au durat cinci zile, au luat cuvîntul peste 50 .de delegați, marea majoritate condamnînd ferm intervenția străină în treburile Republicii Nicaragua și subliniind necesitatea de a se ajunge la o reglementare politică, pașnică, în problemele din America Centrală.Republica Nicaragua, care s-a bucurat de sprijinul majorității vorbitorilor. nu a solicitat adoptarea de către Consiliul de Securitate, la sfîrșitul dezbaterilor, a vreunui document.
rilor proprii de către autoritățile is- raeliene, și, totodată, în semn de protest față de menținerea prezenței israeliene în teritoriile arabe ocupate. ,Agenția menționată relevă că, în timpul, grevei generale, împotriva populației palestiniene au intervenit forțele israeliene de ocupație. Agențiile France Presse și U.P.I. informează că mai mulți manifestanți palestinieni au fost răniți, iar un copil ucis.

R. F. G.

NOUL CABINET A PRIMIT 
ÎNVESTITURABONN 30 (Agerpres). — După ce cancelarul federal al R. F. Germania, Helmut Kohl, a depus, marți, jurămîntul în Bundestag, membrii guvernului au primit, miercuri, învestitura din partea președintelui R.F. Germania, Karl Carstens.Cu •-prilejul ceremoniei de învestitură, președintele Carstens a rostit o alocuțiune în care a subliniat că noul cabinet, format în urma alegerilor parlamentare anticipate de la 6 martie, este confruntat cu probleme grave. Printre acestea, a subliniat el, figurează depășirea dificultăților economice, combaterea șomajului, soluționarea problemelor privind mediul înconjurător și asanarea finanțelor statului. Enumerînd obiectivele de politică externă ale R.F.G., șeful statului a subliniat că „țelul suprem trebuie să îl constituie asigurarea păcii".

Pentru lichidarea 
rasismului 

și apartheiduluiNEW YORK. — La sediul O.N.U. au luat sfîrșit lucrările Comitetului de pregătire a celei de-a doua1 Conferințe mondiale de luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale. Forumul mondial, care va marca încheierea Deceniului acțiunilor de luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale — proclamat de Adunarea Generală a O.N.U. — va avea loc la Geneva, în perioada 1—12 august a. c.Comitetul a adoptat proiectul Programului de activitate în perioada ce va urma, program menit să dea un nou impuls înfăptuirii rezoluțiilor și hotărîrilor O.N.U, care urmăresc lichidarea tuturor formelor și manifestărilor de colonialism, rasism, discriminare rasială.
r

președin- Consulta- a primit,CONVORBIRI CHINO-AMERI- 
CANE. Deng Xiaoping, tele Comisiei Centrale tive a P.C. Chinez, miercuri, delegația de congresmani americani condusă de Thomas O’Neill, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. în cursul convorbirii care a avut loc t relevă agenția .Chipa Nouă -- Deng Xiaoping a subliniat importanța ca reprezentanții „celor două’’țari să acționeze pentru' înlăturarea obstaco'elor care stau în calea dezvoltării relațiilor chino- americane. pentru soluționarea divergențelor și edificarea încrederii reciproce.

GUVERNUL STATULUI LESO
THO a informat Consiliul de Securitate al O.N.U. că regimul minoritar rasist din Republica Sud- Africană a comis la 26 și 27 martie noi acte agresive împotriva a- cestei țări. într-o scrisoare adresată consiliului se cere ca acesta să ia măsuri pentru a se capăt amestecului R.S.A. în treburile unor state africane suverane.pune

DEMONSTRAȚIE LA NtîRN- 
BERG. în orașul vest-german Niimberg a avut loc o demonstrație organizată de sindicatele locale, în scopul de a atrage atenția guvernului și opiniei publice asupra dificultăților cu care este confruntat tineretul din R.F.G. Participan- ții la această acțiune au cerut guvernului să adopte măsuri pentruL_

FINLANDA

Manifestări consacrate României
HELSINKI 30 (Agerpres). — Aso

ciația de prietenie Finlanda-România 
și ambasada țării noastre la Helsinki 
au organizat in orașul finlandez Kuo- 

"pio manifestări dedicate țării noastre.
La Camera de comerț din Kuopio 

a fost prezentată o expunere despre 
concepția președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asupra rolului comerțului 
exterior românesc — element funda
mental al strategiei dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării. Referindu-se 
la relațiile economice româno-finlan- 
deze, ambasadorul țării noastre la 
Helsinki, Maria Stănescu, a arătat 
că potențialul economic al României 
și Finlandei oferă condiții pentru 
dezvoltarea și diversificarea, in con
tinuare, a schimburilor comerciale și

SOFIA

Conferința societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din țările balcaniceSOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia are loc cea de-a V-a Conferință a societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice. La lucrări iau parte delegații ale societăților naționale din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, președintele Ligii societăților de Cruce Roșie, Enrique de la Mata, precum și reprezentanți ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii și observatori din partea Institutului Henry Dunant și ai Uniunii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din U.R.S.S.Din țara noastră participă o delegație a Societății de Cruce Roșie,

Sesiunea Adunării Populare a R. P. BulgariaSOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia s-a încheiat sesiunea Adunării Populare a R. P. Bdlgaria, la lucrările căreia au participat Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P.B., alți conducători de partid și
AGENȚIILE DE PRESA
W “ pe scurt

îmbunătățirea condițiilor de muncă; viață și învățătură ale tinerei generații.
PERIOADA DE READAPTARE 

A COSMONAUȚILOR SOVIETICI 
Anatoli Berezovoi și Valentin Le
bedev la condițiile terestre s-a în
cheiat cu bine', relatează agenția 
T.A.S.S. După cum se știe, cei doi 
cosmohauți au efectuat cel mai 
lung zbor cosmic pilotat din. lume, 
aflihdu-se în spațiul extraterestru 
timp de 211 zile.

DEMERS ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. Conducătorul comunității turce din Cipru. Rauf Denktaș. a adresat un mesaj președintelui Ciprului. Spyros Kypriănou. în care îi cere să întreprindă acțiuni orientate spre crearea unei federații bizonale în insulă, a anunțat agenția de știri ..Anatolia".

PLENARA CONDUCERII PAR
TIDULUI DE STlNGA-COMUNIȘ- 
TII DIN SUEDIA a adoptat hotărîrea ca cel de-al XXVII-lea Con- 

ZI NAȚIONALĂ DE LUPTĂ PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA LO
CUINȚĂ IN ITALIA. Marți, în Italia s-a desfășurat Ziua națională de luptă 
pentru apărarea dreptului la locuință, organizată la inițiativa celor trei 
mari centrale sindicale ale țării. Pe străzile principalelor orașe italiene 
au avut loc mari demonstrații, la care au participat zeci de mi de per
soane, care au cerut revizuirea politicii actuale in domeniul corstrucțiilor 
de locuințe, reducerea chiriilor, îngrădirea abuzurilor proprietGrilo de imo
bile și speculanților, rezolvarea problemelor tragice cu care sînt confrun
tați cei care nu dispun de un cămin.

a cooperării economice, industriale și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

La Biblioteca municipală a ora
șului a fost deschisă expoziția docu
mentară de fotografii „București — 
capitala României". Cu acest prilej, a 
fost inaugurată și o expoziție de carte 
social-politică.

La aceste acțiuni au luat parte 
Kauko Hjerppe, guvernatorul regiu
nii Kuopio, Matti Karttunen, pre
ședintele consiliului municipal, Ake 
Agren, primarul adjunct al orașului, 
reprezentanți ai Camerei de comerț, 
membri ai conducerii firmelor finlan
deze din oraș, membri ai filialei Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ
nia.

condusă de dr. Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.Pe agenda dezbaterilor sînt înscrise, între altele, probleme privind contribuția societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice la întărirea rolului lor ca factor de pace.La deschiderea lucrărilor, tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președiriteri Consiliului de Stat al Republici Populare Bulgaria, a adresat un mt saj de salut Conferinței balcanice dă Cruce Roșie de la Sofia.
de stat bulgari — informează agenția B.T.A.Adunarea Populară a examinat și adoptat legi cu privire la participarea cetățenilor la conducerea statului și la modificarea codului de procedură civilă și a legii circulației rutiere, alte documente.

ngreș al partidului să aibă loc la Stockholm. în perioada 2—6 ianuarie 1985, informează agenția T.A.S.S.
12,3 MILIOANE ȘOMERI IN TA

RILE PIEȚEI COMUNE. La sfîrșitul lunii februarie, numărul șomerilor înregistrați oficial în țările membre ale Pieței comune a fost de 12,3 milioane, ceea ce reprezintă 11,1 la sută din totalul populației active, relevă un comunicat al Comisiei C.E.E. dat publicității la Bruxelles.
I

SEMINAR CU PARTICIPAREA 
UNOR OAMENI DE ȘTIINȚA DIN 
R.P. CHINEZA ȘI TAIWAN. După 
cum transmite'agenția China Nouă, 
la San Francisco a avut loc un se
minar — primul de acest gen — la 
care au luat parte oameni de ști
ință din R.P. Chineză și Taitvan. 
Au fost abordate căile, metodele, 
condițiile și al • probleme referi
toare la unificarea țării. In inter
venția sa, Zhao Quan-Sheng, pro
fesor la Universitatea din Beijing 
(care studiază in prezent în S.U.A.), 
a declarat că punctele de vedere 
ale R.P. Chineze în această proble
mă reflectă dorința tuturor chinezi
lor care cred în unificarea și pros
peritatea Chinei. El a arătat, de 
asemenea, că opiniile prezentate au 
dovedit o mare sinceritate și flexi
bilitate.

I
I
I

I

FAPTELE VORBESC Consecințele dramatice ale crizei

morale a societății capitaliste

I

Agravarea contradicțiilor din cadrul 
tatea de a răspunde prin măsuri eficiente complexului de probleme actuale, 
accentuarea polarizării avuției - de o parte - și lipsurilor - de alta ; ana
cronismul sau ineficiența mecanismelor sociale, deruta sau confuzia ideo
logică, procesul de erodare a unor virtuți morale fundamentale, ca și a 
încrederii în viitor favorizează în proporții de masă, printr-o mare varietate 
de modalități, alienarea individului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î C«d 71341. București Piața Sein 
expert-import presă. P. •

societății capitaliste, imposibili'

dezmințite de realități. în fapt, strălucirea de suprafață, consumatoris- mul n-au schimbat natura raporturilor sociale. Dimpotrivă. Producătorul s-a simțit tot mai deposedat și îndepărtat de la procesul participării, al deciziilor. Mult trîmbițata „reușită materială" s-a soldat cu un veritabil eșec pe plan uman. Actuala criză generală a societății capitaliste s-a împletit cu agravarea crizei economice mondiale, ceea ce a exacerbat și mai puternic această „rupere" între individ și societate, această debu- solare umană la scară fără precedent.
© In S.U.A. se produce 

un asasinat la fiecare 23 de 
minute, un furt la fiecare 8 
secunde, un atac cu conse
cințe grave la fiecare 48 de 
secunde, o spargere la fie
care 58 de secunde. 9 Prof. 
M. Wolfgang de la Universi
tatea din Pennsylvania : 
„Există o legătură directă 
între creșterea criminalității 
juvenile și șomajul masiv în 
rîndul tinerilor

muncăȘomajul, puternic 
factor traumatizant.Lip_ sa acută a locurilor de este unul din factorii generatori ai alienării. Aruncarea omului în brațele hazardului, imposibilitatea manifestării unui drept fundamental, dreptul la muncă, speranța veșnic înșelată a dobîndirii unei slujbe, irosirea unui imens potențial fizic și intelectual — cu alte cuvinte existența unui șomaj cronic, de masă, alimentează o permanentă stare de incertitudine, deziluzie și degringoladă individuală și socială. Perspectivele nu sînt deloc îmbucurătoare. Pînă la mijlocul anului 1984, apreciază surse ale O.C.D.E. (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, care grupează statele '•anita- liste cele mai dezvoltate), nu: tal al șomerilor în aceste ’ ridica la 35 milioane, decît atît. Francisc Blanr torul general al Biroul ției Internaționale a M că „șomajul va rămî- 
majoră a viitorilor ’’ 
absența unor măs' 
venirea la folosir . 
nu va fi niciodi terea rîndurilor muncă duce, consumului sumului pre majui gener.. țe dramatic ror celor ceInstituții medicale di au dezvălui dramatice. ' Iile nervoas culpabilitat' prenta asuț 

milie devine o dramă. Potrivit cercetărilor amintite, numărul familiilor destrămate crește în proporții galopante în rîndul celor afectați de șomaj, concomitent cu multiplicarea fenomenelor morbide — sinuciderile, recurgerea la droguri, maladiile psihice. Efecte deosebite are lipsa locurilor de muncă asupra tineretului. Iată, spre exemplu, gestul disperat a doi tineri britanici, care s-au sinucis,
9 „Alcoolismul constituie 

pentru Marea Britanie cea 
mai gravă problemă socio- 
medicală din întreaga sa is
torie", subliniază un raport 
publicat la Londra 9 „L’Ex- 
press" : „alcoolul reprezintă 
în Franța un adevărat peri
col social".

lăsînd o acuzatoare scrisoare : „Pen
tru ce să mai trăim din moment ce 
societatea nu ne poate oferi locuri de 
muncă...'' în Renania de Nord- Westfalia, cel mai populat land din R.F.G., numărul infracțiunilor comise de șomeri a sporit cu 20 la sută, șapte sinucideri pe lună sînt pricinuite de condiția de șomer.Situația precară a forței de muncă, amenințarea cu pierderea slujbei creează o stare de nervozitate chiar și în rîndul celor ce muncesc. Referindu-se la asemenea cazuri, „Financial Times" arată că „35 la sută din cei 
care au o ocupație permanentă se 
simt nesiguri sau chiar foarte nesi
guri în ceea ce privește viitoarele 
lor perspective.

Viața „la marginea 
SOCietății’>. Sentimentele tot mai intense de umilință, inferioritate, dezorientare, ca forme de manifestare a alienării duc la o creștere alarmantă a marginalizării. a împingerii individului la periferia societății. Consumul abuziv de alcool, utilizarea largă a drogurilor, recrudescența, criminalitatea sînt tot atitea consecințe ale uneia și aceleiași condiții umane înjositoare.

TOXICOMANIA — nota un studiu al UNESCO — „suscită £n prezent 
neliniști grave în rîndul experților 
din țările industrializate, ea este 
apreciată ca expresia unor sentimen
te de izolare și angoasă sporite". Iar un expert vest-european completa imaginea afirmînd că „simptomul în 
sine, între multe altele, dezvăluie 
deznădejdea, dorința de a da uitării 
mediul ostil de fiecare zi, cu alte cu
vinte exprimă fuga in fața realității''. Narcomama s-a extins în majoritar tea țărilor occidentale, în pofida unor măsuri drastice de curmare a unei asemenea practici. Depășind limitele „tradiționale" de vîrstă, folosirea drogurilor a devenit un fenomen extrem de răspîndit în rîndurile a milioane de adolescenți și copii din S.U.A.

ALCOOLISMUL constituie o altă formă de manifestare a marginalizării. O concluzie elocventă : 80 la sută din cetățenii americani consideră problema alcoolului ca o problemă de „urgență națională". Și o statistică elocventă avind ca sursă Organizația Mondială a Sănătății din numărul total al spitalele psihice din tale sînt blocate de coolici.O societate precum cea capitalistă, care propagă VIOLENȚA, găsește la persoanele alienate un teren propice de cultivare a brutalității, în general a criminalității. Crima, organizată sau accidentală, este o trăsătură evidențiată în anii din urmă prin escalada omuciderilor, atacurilor armate, jafurilor. La sporirea criminalității contribuie proliferarea programelor TV, a filmelor și tipăriturilor care proslăvesc violența, ura față de oa-

— 50 la sută paturilor din țările occiden- pacienți al-

9 Aproape în fiecare zi 
în Italia se înregistrează un 
deznodămînt tragic din cau
za toxicomaniei 9 250 000 
de olandezi folosesc cu regu
laritate heroină 9 în S.U.A., 
45 000 000 persoane consu
mă în mod sistematic mari
juana, iar peste 4 000 000 — 
cocaină.

meni, criminalitatea „gratuită", din „plăcere".Nu poate fi ignorat și un alt aspect deosebit de grav. Este vorba de cursa 
tot mai frenetică a înarmărilor, caro 
provoacă — în afara irosirii pe plan social a unor uriașe mijloace financiare, materiale, umane și științifice 
— o crcscîndă stare de tensiune pe 
plan individual. Propaganda războinică, alimentarea unei atmosfere de teamă, agravarea climatului-internațional favorizează în rîndurile unor indivizi cu o structură moral-psi- hică mai fragilă anxietatea, determi- nînd pe plan moral o stare de pesimism, de neîncredere în posibilitatea de a se opri mersul spre prăpastie. Amplele mișcări pentru pace și dezarmare ce se desfășoară în prezent în țările occidentale și care cuprind în rîndurile lor milioane și milioane de participant sînt tocmai 
o expresie a respingerii acestor

Sînt doar cîteva aspecte dintr-o serie largă de manifestări c alienării 
Individului în societatea occidentală. Ele vorbesc - și pe ac plan — 
de condițiile unei existențe umane hărțuite permanent, rezut și ex
presie a incapacității statului burghez de a soluționa nenumitele pro
bleme care confruntă o orînduire perimată, bazată pe exploae și asu
prire. O confirmare in plus a unei asemenea concluzii sînt rările fo
rumului desfășurat recent la Munchen avind ca temă „A inge marile 
temeri". Participanții au încercat să dezbată problema însfnării, re- 
cunoscind necesitatea „unei noi ordin, a valorilor” în societal occiden
tală contemporană, însă - așa cum s-a menționat în presă n-a putut 
oferi soluții la un fenomen, precum alienarea, ale cărei su sînt ali
mentate de înseși rădăcinile prînduirii capitaliste.

loan HOFTE

tendințe pe care le genereiză și ali-^A mentează prin structurile ii societatea capitalistă, a dorinței firme de a scoate din starea de leta’gie conștiințele abătute și a le analiza în frontul luptei împotriva ctrssi înarmărilor, pentru întărirea încrederii între popoare.
Criza mecanisnelor 

instituționalizate.K-Kok- președintele Confederației (est) europene a sindicatelor, dectardrecent : 
„Cea mai serioasă amenințai pentru 
sdcietatea noastră este erodiea fun
damentului democrației lirgheze. 
Grupuri largi ale populații și-au 
pierdut încrederea in capaciltea fac
torilor politici de a face cer in folo
sul omului de rind. Dacă test dez
gust pentru politică va cojinua, re
zultatul poate fi fatal, înțtcît s-ar 
putea deschide calea pentii aventu
rierii politici sau militar'. Este o opinie care exprimă lapid? < situație de fapt. Lipsa unei alterrțîtire raționale, manipulările la cais e dedau anumite cercuri interesa^, perpetuarea situației de criză împhgiumeroși oameni în afara sferei irgnismelor politice instituționalizate Dl rindu- rile acestor „rătăciți" fi acolează membrii grupările teroiste- neofasciste ce seamănă violeiță, anică în mai toate țările occidental. Și tot acesta este, terenul pr.elni pe care se dezvoltă sectele de tot ilul, care propovăduiesc căutarea rkvinsurilor la diferitele probleme coticne în cu totul altă lume decît cea rță.

. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
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