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MESAJUL PREȘEDINTELUI ȚĂRII 
- PROGRAM DE MUNCĂ Șl PACE 
AL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
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Intrărn în anul 1982, cel de-al doilea an al cincinalului 
1981-1985, cu un program de dezvoltare economico-socială elabo
rat cu participarea tuturor organismelor democrației noastre so
cialiste, a maselor largi populare, și care asigură înfăptuirea 
neabătută a obiectivului strategic, a sarcinii fundamentale stabi
lite de Congresul al XII-lea - realizarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor, trecerea României la un stadiu superior 
de dezvoltare.

i. NICOLAE CEAUȘESCU

Am intrat in anul 1982 un an in care toți oamenii muncii

sînt chemați să acționeze cu răspundere pentru a realiza

o calitate noua, o eficienta superioară in activitatea economica

Răspunzlnd chemării adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu întregului popor prin Mesajul
de Anul Nou, să muncim fără preget pentru ca

1982 SĂ ÎNSCRIE NOI PROGRESE IN DEZVOLTAREA
PATRIEI, IN CREȘTEREA AVUȚIEI SOCIALISTE

Șl RIDICAREA BUNĂSTĂRII NAȚIUNII
ÎN INDUSTRIE I

Din primele zile—muncă de calitate, ordine și disciplină
In 

dată 
tarul ______ _ ________
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a fost cu noi. în 
casele și in sufletele noastre si 
ne-a vorbit cu omeneasca-i căldură. 
Iar noi, întreaga suflare româneas
că. am așteptat cu emoție clipa a- 
ceasta și-am urmărit cu un interes 
major Mesajul de Anul Nou adre
sat întregului nostru popor, la pos
turile de radio și televiziune, de 
către conducătorul si fiul cel mai 
iubit al tării, omul care ne vorbește 
întotdeauna cu înțelepciune si res
ponsabilitate revoluționară despre 
destinul, despre împlinirile si des
pre misiunea noastră. In cuvintele 
Mesajului, rostite cu solemnitatea 
clipei ce unește un an cu altul, tara 
întreagă s-a regăsit cu realizările, 
cu aspirațiile, cu dorința sa de 
muncă și de pace.

In momentul în care anul 1981 își 
preda anului 1982 zestrea de îm
pliniri — substanțiale împliniri, ob
ținute în condiții grele — ca si în
cărcata agendă de lucru. România 
socialistă, așa cum ne-a arătat-o și 
Mesajul, se înfățișa lumii întregi ca 
o tară care a parcurs un impresio- 
nsf' drum de progres economic si 
șot xl, de transformări revoluționa
re. de prosperitate pentru toti fiii 
săi. Anul al doilea din cel de-al 
VII-Iea plan cincinal găsește astfel 
o Românie în care, printr-o muncă 
tenace, prin înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului, cu precădere 
în epoca deschisă de Congresul al 
IX-lea, industria s-a dezvoltat rapid 
pină la substanțiala modificare a 
peisajului economiei : agricultura, 
dezvoltîndu-se continuu si cunos- 
cînd astăzi o nouă revoluție, a mo
dernizării și eficientei : știința, cul
tura. învâtămîntul au urcat si ele 
treptele unei dezvoltări fără egal 
în istoria tării, corespunzător noi
lor cerințe ale muncii si vieții po
porului. ale noii sale spiritualități : 
viata socială și-a dobîndit cadrul 
material corespunzător, mai mult de 
jumătate din populația tării a în- 
timpinat Anul Nou 1982 în locuințe 
noi. moderne Si confortabile. în 
orașe si sate ru o înfățișare struc
tural nouă.

Cetățeanul român al anului 1982 
este beneficiarul unei dezvoltări 
fără precedent a democrației socia
liste care îl face participant direct 
la conducerea destinelor societății- 
Și astfel, înțelegem adevărul și 
profunzimea cuvintelor din Mesajul 

\ de Anul Nou al tovarășului Nicolae 
\ Ceaușescu : „Rezultatele dobîndite

spiritul tradiției, ca de fiecare 
la întilnirea dintre ani. secre- 

general al partidului și
demonstrează Justețea politicii 
Partidului Comunist Român, care 
aplică în mod creator adevărurile 
generale, principiile socialismului 
științific la condițiile României. Ele 
vădesc forța creatoare a poporului 
român, liber și stăpin pe destinele 
sale, superioritatea orinduirii noas
tre socialiste, afirmarea cu putere 
a rolului conducător al partidului, 
unitatea întregului popor în munca 
și lupta revoluționară pentru ridi
carea României pe noi 
progres și civilizație".

Un an nou înseamnă, 
porul nostru, o etapă 
muncă și împliniri și, iată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat na
țiunii întregi, la hotarul dintre ani. 
cu părintești șl înțelepte îndemnuri, 
pentru înfăptuirea amplului pro
gram de dezvoltare economico-so- 
cială a tării, elaborat cu partici
parea tuturor organismelor demo
crației noastre socialiste, a maselor 
largi populare, pentru realizarea 
obiectivului strategic stabilit de 
Congresul al XII-lea al partidului 
— o nouă calitate a muncii și a 
vieții întregului popor. îndemnuri 
care ne-au îmbărbătat, ne?au făcut 
șă privim cu luciditate sarcinile, 
deloc ușoare, ce ne așteaptă în noul 
an, an în care, invingind dificultăți, 
va trebui să manifestăm în Întreaga 
noastră activitate o mai înaltă răs
pundere si exigentă revoluționară 
pentru creșterea eficientei, a pro
ductivității muncii, pentru ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro
duselor, pentru sporirea venitului 
national. îndemnurile Mesaiului au 
produs. în conștiința fiecăruia din
tre noi, ecoul de comunistă si pa
triotică vibrație și ne-au făcut să 
ne gîndim cu răspunderea cuvenită 
la înaltele noastre datorii, la con
cretele noastre atribuții. Ne-a făcut 
să fim pe deplin conștienti că 
realizarea înaltelor si fireștilor 
noastre aspirații pentru anul 1982 
depinde de seriozitatea cu care vom 
munci, de felul în care vom ști 
ridicăm eficienta acestei munci, 
industrie ca si în agricultură, 
toate sectoarele de activitate, 
vom realiza o mai accentuată creș
tere a nivelului nostru de trăi în 
măsura în care vom înfăptui, la ni
velul necesar și posibil, cerințele 
autoaurovizionăril îndemnuri-pro- 
gram. așa le putem numi, asa au 
pătruns si au rămas ele în suflete
le noastre, cu ele în inimă si în 
gind ne-am aflat si ne aflăm la da
torie din prima zi de muncă a 
anului 1982.

culmi

pentru 
nouă

de

po-
de

să 
în 
în 
că

Tot astfel, cu matură responsabi
litate. au vibrat în conștiința națiu
nii române cuvintele prin care. în 
Mesajul de Anul Nou. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. arhitectul ma
gistralei politici internaționale a 
României, a afirmat cu 
cu acest prilej, voința de 
porului român, hotărîrea 
tită de a lupta pentru ________
păcii, pentru oprirea încordării in
ternaționale, pentru reluarea cursu
lui destinderii, pentru promovarea 
unei politici noi. democratice, de 
respect al independentei naționale, 
de colaborare între toate națiunile 
lumii. In clipa în care omenirea, 
sute de milioane de oameni își 
urau „La multi anii". Mesajul de 
Anul Nou al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, vorbind cu îngrijorare 
despre gravele primejdii ce ame
nință pacea lumii și despre înalta 
responsabilitate a popoarelor de a 
acționa, unite, 
cursei 
mare și pace, era însusi glasul ra
țiunii și al vieții, glasul de atîtea 
ori ascultat și respectat pe toate 
meridianele planetei. „Fie ca anul 
1982 să determine înseninarea vieții 
internaționale!", a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iar inimile noas
tre au bătut în ritmul inimii sale, 
încălzite de firescul, de omenescul 

. acestei urări, cu speranța, cu con
vingerea că popoarele lumii 
transforma într-o minunată 
tate.

Conștiințele țării trăiesc 
mentul C___ ...
Româriîa se afirmă m lume ca o 
tară a muncii și a păcii, că poporul 
nostru este hotărît să facă din acest 
an. De care-1 înceoe cu semnele 
bune ale primelor succese, un an de 
certe și bogate realizări, un an care 
să aducă în realitățile tării trans
punerea vie a ceea ce 
pentru respectiva etapă. 
Program al partidului.

In acest an. care va fi 
eveniment de majoră importantă în 
viata comuniștilor și a întregului 
popor român — Conferința Națională 
a partidului — va fi deci si anul 
în care noi zări se vor deschide în 
mersul nostru hotărît spre socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată. spre comunism.

In încheierea Mesajului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a urat înde
plinirea tuturor dorințelor de mai 
bine. Noi. națiunea întreagă. îi mul
țumim și îl asigurăm că vom ști să 
muncim în asa fel incit urarea a- 
ceasta să se realizeze cît mai curlnțly

putere, și 
pace a no- 
sa neclin- 
asigurarea

pentru stăvilirea
înarmărilor, pentru dezar-

o pot 
reali-

senti-
plenarei, șati-sfactii că,

stă scris, 
în vastul

anul unui

pentru-realizarea exemplară
Avem de realizat în acest al doilea an d 

cincinalului obiective și sarcini complexe pentru 
dezvoltarea și ■ modernizarea industriei. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Me
sajul de Anul Nou adresat întregului popor, tre
buie să facem totul pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, pentru ridicarea 
continuă a calității și nivelului tehnic al produ
selor, pentru sporirea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de producție, pentru creș
terea eficienței economice - aplicînd neabătut, 
în fiecare întreprindere, noul mecanism econo
mic, autogestiunea ți autoconducerea muncito
rească.

Sînt obiective deosebit de importante pentru

a căror înfăptuire toți oamenii muncii din indus
trie, din fiecare ramură ți întreprindere trebuie 
să se angajeze cu toate forțele și capacitatea 
lor creatoare. Sînt obiective a căror înfăptuire 
cere ca în fiecare întreprindere să se asigure 
o organizare superioară a producției, un climat 
de ordine, disciplină ți răspundere muncitoreas
că, ca fiecare om al muncii să dea dovadă de 
înaltă conștiință profesională, competență ți 
spirit gospodăresc, să-ți facă zi de zi, in mod 
exemplar, datoria.

Veștile sosite ieri la redacție ilustrează hotă- 
rîrea cu care oamenii muncii din numeroase uni
tăți industriale au trecut, din primele zile ale 
anului, ia îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1982.

Intreprinderea de utilai chimic ..Grivita roșie" 
din București a depășit planul la export De anul 
1981 cu 19 milioane de lei. încă din orimele zile 
ale nouluȚ an. ca urmare a măsurilor adontate 
din vreme neutru buna pregătire si organizare 
a producției, s-a finalizat montajul si au fost 
livrate o serie de utilaie Dentru industria chimi
că în valoare de aproape 5.5 milioane lei cu

destinatia U.R.S.S. si Sudan. Fapte de muncă 
ce atestă un demarai bun producției în noua 
perioadă de D.',an. an în care sarcinile la export 
sînt cu 12 la sută mai mari decît anul trecut, 
în fotografie : aspect din secția cazaneerie. sec
ție cu un însemnat aport în realizarea expor
tului. (Foto : E. Dichiseanu)

ÎN AGRICULTURĂ

a planului
GALAȚI

Bateria nr. 7 de cocsificare 
în pragul elaborării primei șarje 
La bateria nr. 7 de cocsificare de pe platforma 

siderurgică de la Galati, investiție de o deose
bită importanță pentru economia națională, a 
început numărătoarea inversă. Ieri, 4 lanua/îe, 
s-a acționat cu forțe sporite pentru executarea 
ultimelor reglaje la setul de mașini ce vsJr de
servi bateria. Cele dinții operațiuni pregătitoare 
elaborării primei șarje au început în rțiai multe 
zone, printre care și la fluxurile de transpor
toare. Aici, după proba de 72 de ore și mișcă*  
rile de utilaje ce au avut loc în primele zile 
din acest an, s-au creat condiții optime pentru 
introducerea cărbunilor In etivele 1 și 2. conco
mitent cu Încărcarea buncărelor care vor ali
menta mașinile de șarjare. Altfel spus, bateria 
nr. 7 de cocsificare de la combinatul siderurgic 
gălățean se află în pragul elaborării primei șarje 
de cocs metalurgic. (Tudorel Oancea).

ALEXANDRIA

Producție fizică peste plan
însuflețiți de îndemnurile adresate întregului 

nostru popor de secretarul 'general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de Anul 
Nou, oamenii muncii de la întreprinderea de 
rulmenți din Alexandria au început anul 1982 
cu noi și importante suc-ese. Ei au inre„isfat 
îh bilatițul realizărilor, chiar din prima zi de 
activitate productivă, un plus de 5 000 rulmenți 
de calitate superioară, destinat! in cea mai mar» 
parte partenerilor externi. (Stan Ștefan).

CLUJ-NAPOCA

începînd de ieri, o nouă instalație 
produce

Ieri, 4 ianuarie, la întreprinderea de medica
mente „Terapia" din Cluj-Napoca a început să 
producă o instalație nouă de glucon lactat de 
calciu. Avînd o capacitate de 200 de tone pe an, 
noua instalație va satisface in întregime ne
voile de glucon lactat de calciu ale întreprin
derii de medicamente din Capitală, unde este 
utilizat ca ingredient la fabricarea altor medi
camente. Instalația a fost realizată de colectivul 
Trustului de construcții chimice Cluj, de șan
tierul Trustului de instalații Brașov și al celui 
de izolații București, precum și cu concursul 
unor formații de meseriași de la întreprinderea 
beneficiară. (Alex. Mureșan).

<7 xistăm pentru patrie.

F*  patria există prin noi 
”• — iată un adevăr 

fundamental prin care 
relația noastră cu isto- 
ria a exprimat totdeau
na nu numai o stare 
da fapt, ci și o legătură 
trainică, de suflet, intimă 
și, din această cauză, de 
multe ori inexprimabilă 
prin cuvinte. Patria, ca loc 

i de naștere, ca pămint al 
strămoșilor, ca spațiu al 
primelor contacte cu uni
versul uman, este pentru 
fiecare om matca lui natu
rală ; firul de viată pe care 
îl reprezintă numai în a- 
ceasta puțind curge firesc 
spre a-si aduna mai tîrziu 
apele intr-un adevărat 
fluviu. Pe de altă parte, 
omul este acela care con
feră patriei Însemnele exis
tentei ei în demnitate, și 
aceasta se înțelege în pri
mul rind prin faptele sale 
ce decurg din exigentele 
timpului Patria noastră de 
astăzi. Republica Socia
listă România, tară liberă, 
demnă si suverană, se înal
tă tot mai sus prin munca 
neabătută a poporului, a 
întregii națiuni strîns uni
te in jurul partidului al 
secretarului său general. 
Cinstim patria prin mun
că. prin faptele ce con
tribuie la înălțarea el fer
mă spre culmile socia
lismului si comunismuluL 
Acele fapte către care ne 
Îndeamnă luminosul Mesaj 
al președintelui României 
adresat de Anul Nou între
gului nostru pooor. un me
saj al muncii pașnice si 
constructive, al afirmării 
creatoare a Individualității 
umane, al Înfloririi patriei 
noastre de azi și de mîine. 
Poporul nostru, prin datele 
sale esențiale, a întales 
patriotismul ca un senti
ment de fiecare zi. vreau 
să zic nu ca un sentiment 
ce se trăiește numai în a- 
numite zile, la sărbători, 
de exemplu. Iubirea de 
patrie a fost la el. de-a 
lungul veacurilor, o rădă
cină adîncă. viguroasă, sor-

bind substanțele active ale 
existentei din adincimile 
cristaline ale unei dăinuiri, 
prin excelentă, demne. De 
aceea, patriotismul a fost 
la români un sentiment 
profund creator, generator 
de mari virtuți si energii 
populare. înainte de a în
treprinde ceva, românul și-a 
întrebat inima, adică 
tria : e bine, e rău 1 
ceastă identitate : 
omenească-patrie 
mult, este profund

pa-
A- 

inimă 
spune 
grăi-

firmăm că ei au reușit să 
ne lase moștenire patria 
asa cum este, cu apele, cu 
munții, cu cerul ei. dato
rită acțiunii lor perma
nente în sensul unic si vi
tal al iubirii de neam, 
pămint Patriotismul 
cordează. la scară 
generațiile, el este 
tător de virtuti 
toare, conduce la 
a noi și noi însușiri umane 
demne de toată lauda. „Ni
mic mai dulce decit locul

de 
ra- 

istorică, 
transmi- 
nemuri- 
aparitia

imediata'^ 
„Gra- 

ca 
a 

pa- 
a-

în patrie, 
pentru patrie

Insemnâri de Florin COSTINESCU

toare pentru modul in care 
noi. ca popor, am 
să fim 1 _
patrie. Este sigur deci 
marile fapte din 
tele cruciale ale existenței 
sale, că marile sale mo
mente de cultură sînt pen
tru poporul român strîns 
legate de trăirea sentimen
tului patriotic.

Asemenea acte cruciale, 
in care respiră larg 
patriotismul. voința 

poporului de a-si croi 
propriul său destin, au 
fost luptele seculare ale 
românilor pentru dreptate 
socială și libertate naționa
lă, asemenea acte au fost 
toate marile cuceriri ale re
voluției 
trepte 
mersul 
rii. sub 
dului comunist, spre îm
plinirea visului de aur 
al înaintașilor. Dat fun
damental al existenței 
noastre, patriotismul a fer
tilizat cugetul si faptele 
înaintașilor noștri si nu 
greșim cu nimic dacă a-

înțeles
în patrie, pentru 

că 
momen-

socialiste, 
în 

ță-
noastre 
fundamentale 
hotărît al 

conducerea partl-

unde te-ai născut si părin
ții care ti-au dat viată", a 
scris în Odiseea sa Homer, 
într-adevăr. nimic mai 
dulce decît acest loc unic. 
Dulceața vine dintr-o co
muniune. dintr-o conto
pire a spiritului omului cu 
spiritul locului. Ea este 
mai plină de nectar decît 
mierea de albine pentru că 
este produsă de fagurele 
care se numește tară. Re
fl ectînd 
noscută asupra 
omului și al

cu forta-i recu- 
destinului 

patriei sale, 
Eminescu scria : „Cel mai 
sărac și mai obscur 
iubind tradițiile tării sale, 
fiind pătruns de aspira- 
tiunile ei, și dîndu-și sea
ma despre interesele 
sînt puse în joc. 
fi mereu îngrijat și 
reu cu băgare de 
mă ca nu cumva să se < 
sume vreun gram de 
tere în zadar".
poet vedea patriotismul ca 
iubire a trecutului, dar, 
după cum se poate vedea, 
el nu contenea să atragă 
atenția că acest sentiment

om.

! ce 
va 

me- 
sea- 
con- 
pu- 

Marele

„lucrează" în 
contemporaneitate, 
mul de putere" îl văd 
fiind partea de putere 
fiecăruia din întregul 
triel Această parte ne 
partine într-un mod care 
implică și patria : Ce fa
cem cu această putere a 
noastră ? Cum o folosim 1 
In ce mod o adăugăm _ pu
terii generale a Tării 7 
Eminescu. nu numai prin 
poezie, dar si prin opera 
politică, este contempora
nul nostru, cuvintele sale, 
gîndul lui fiind și astăzi 
deosebit de actuale.

van în această epo
că, mai mult 
oricînd, datoria 
risipim în 
un grăunte 

să veghem ca 
să so afle 
în creștere.

A
nu 
nici 
tere. 
tării 
nent 
tismul în zilele noastre se 
află in 
pendență cu noile coordo
nate ale timpului ce-1 tra
versăm. înnobilîndu-1. 
exista pentru patrie, 
înseamnă a-ti orîndui viata 
după criteriile care 
la baza edificării noii so
cietăți. înseamnă o impli
care continuă în destinul 
contemporan al semenilor 
tăi. Actele de creație eco
nomică, tehnică, culturală 
sînt astăzi acte de pro
fundă rezonantă patriotică 
în măsura in care slujesc 
progresul. înaintarea tării 
pe drumul ce duce spre 
sine, spre deplina împlinire 
a strălucitorului său des
tin republican. O respon
sabilitate marcată. sub
liniată ades, pentru folo
sirea rațională a fiecărui 
„gram de putere" ne re
vine tuturor: muncitori, ță
rani, intelectuali. De aceea, 
cînd urăm patriei „La 
mulți ani !“, ne urăm nouă 
înșine, muncitori, țărani, 
intelectuali, ani buni, in- 
cărcati cu roadele muncii 
și răspunderii noastre, a 
fiecăruia acolo unde lu
crăm fără preget sore a 
patriei cinstire, spre gloria 
ei nepieritoare.

ca 
să 

zadar 
de pu- 
puterea 
perma- 
Patrio-

strînsă interde-

A 
azi,

stau

Amplă desfășurare a forțelor pentru pregătirea
unei bune recolte în acest an

IN ACESTE ZILE, PE AGENDA URGENȚELOR

Fertilizarea terenurilor cu îngrașă 
minte naturale

• Repararea 
agricole

• Efectuarea 
funciare

• Eliminarea 
semănături

tractoarelor și mașinilor

lucrărilor de Îmbunătățiri

excesului de apă de pe

® Pregătirea semințelor și a răsadurilor 
de legume

ARGEȘ

Cu forte proprii si unelte adec
vate — pluguri, rai-ițe. cazmale si 
hîrlete — numeroși cooperatori 
participă. în aceste zile, la elimi
narea excesului de umiditate de pe 
32 000 hectare aflate in zonele 
Lunca Corbului-Bîrla. Costești- 
Broșteni, Bradu-Suseni. De aseme
nea. pe 10 000 de hectare din zona 
Oarja-Rătești-Leordeni se des
fășoară ample lucrări în vederea 
scoaterii pămintului de sub in
fluenta excesului de umiditate. Ac
țiunea este încredințată formațiilor 
mecanizate ale întreprinderii de 
utilaje terasiere, proiectare si exe
cuție a construcțiilor Argeș, care 
sapă canale cu deschidere mare 
pentru preluarea surplusului de 
apă. nivelează si tasează pămîn- 
tul pe pantele de scurgere. Pină 
acum a fost definitivată lucrarea 
pe mai bine de 1 000 de hectare. 
Alte formații ale întreprinderii lu
crează în aceste zile la de-

secări In punctele Tițești-Davldești 
și Micești-Mărăcinenl (Gheorghe 
Cirstea).

HUNEDOARA

In cursul zilei de ieri. 4 ianuarie, 
într-o serie de unități agricole din 
consiliile agroindustriale Orăstie. 
Simeria și Călan se lucra de zor la 
transportul îngrășămintelor organi
ce în cimp. La cooperativele agri
cole Beriu, Turdaș și Jeledinti. trei 
formații a 6—7 tractoare cu cite 
două remorci transportau gunoi de 
grajd pe terenurile ce vor fi însă- 
mînțate cu legume, cartofi, sfeclă 
de zahăr și furajeră. După 
spunea directorul S.M.A. 
ing. Alexandru Roșu, pină 
nuarie au fost transportate 
peste 11 200 tone de gunoi de grajd. 
Și în cadrul consiliului agroindus
trial Simeria. două formații a cite 
7 tractoare, fiecare cu două remorci, 
transportau gunoi de grajd pe 
ogoarele I.A.S. Bîrcea și ale asocia-

cum ne 
Orăștie, 
la 4 la
in cimp

tiei intercooperatiste din Simeria. 
Aici, pină ieri seară, au fost trans
portate 17 500 tone îngrășăminte or
ganice în cimp. Paul Ichim. inginer 
cu problemele de chimizare în ca
drul consiliului agroindustrial Că- 
lan. ne-a spus : „Pină luni »-au 
transportat în cimp 12 150 tone gu
noi de grajd, iar executarea acestui 
volum de muncă a fost posibilă 
pentru că oamenii au ieșit in cimp 
din prima zi a noului an. Semn 
bun. de an mai rodnic". (Sabin 
Cerbu).

cu îngrășăminte naturale le-au ob
ținut oamenii muncii din consiliile 
agroindustriale Fălticeni. Ciprian 
Porumbescu. Todirești si Vadu 
Moldovei. (Sava Bejinariu).

CLUJ

TELEORMAN
lu-Din prima zi a anului 1982. 

crătorii ogoarelor din județul Te
leorman au continuat acțiunile în
cepute în ultima parte a anului 
trecut pentru pregătirea temeinică 
a viitoarei campanii agricole. Pe 
agenda lucrărilor urgente se află si 
transportul îngrășămintelor natu
rale. Programul întocmit pe ansam
blul județului prevede 
cada decembrie 1981— 
să fie transportate în 
350 000 tone gunoi de . _ 
în prezent au fost fertilizate 
1 000 de hectare, rezultatele 
mai bune obtinindu-le cooperatorii 
și mecanizatorii din consiliile 
industriale Orbească. Purani. 
tea, Dobrotești. Tătarăști si 
țești. (Stan Ștefan).

ca în peri
mările 1982 
cimp 
grajd.

SUCEAVA

Deste 
Pină 
circa 
cele

agro- 
Siliș- 
Con-

Oamenii muncii din agricultura 
suceveana. < continuînd activitatea de 
fertilizare a ogoarelor începută în 
luna decembrie, transportă si apli
că, în aceste zile, importante can
tități de îngrășăminte naturale. De 
la începutul acțiunii si pină în 
seara zilei de 4 ianuarie au 
depozitate în platformele din 
43 835 tone gunoi de grajd, 
odată, au fost transportate si 
cate alte 106 386 tone, din 
69 635 tone pe terenurile ce vor fi 
cultivate cu cartofi. Cele mai bune 
rezultate la fertilizarea ogoarelor

fost 
cimp 
Tot- 
aoli- 
care

în toate atelierele stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Cluj este in plină desfășu
rare repararea tractoarelor si mași
nilor agricole care vor lucra in 
campania de primăvară. Pină acum 
au fost reparate 1 100 tractoare. 730 
grape cu disc, peste 500 cultiva
toare. 200 combinatoare. 250 semă
nători pentru porumb. 270 semănă
tori pentru păioase. 36 mașini de 
plantat cartofi etc. Lucrările sint 
mai avansate în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din Bon- 
țida, Vultureni. Gherla și Huedin. 
Un mare număr de tractoare, nia- 
sini și utilaje se află în faze înain
tate de reparații, conform grafice
lor ce sînt urmărite zilnic. De ase
menea, au fost recondiționate nu
meroase piese de schimb, care sint 
înmagazinate centralizat, la nivelul 
Trustului S.M_A„ pentru a fi re
partizate potrivit necesităților. Se 
semnalează insă lipsa unor piese de 
schimb importante ce nu pot fi re
condiționate sau realizate cu forte 
proprii : arbori motor, pinioane. cu
tii de viteză, piese pentru grape cu 
disc si altele. (AL Mureșan).

ALBA
în județul Alba. In prima zl de 

muncă din noul an. lucrătorii din 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii s-au aflat la datorie. Ritmul 
de reparare a mașinilor si trac
toarelor a fost intensificat. Se apro
pie de sfîrșit repararea mașinilor 
de Împrăștiat îngrășăminte chimice, 
a cultivatoarelor, grapelor si com
binelor. De asemenea, sînt gata 
pentru a intra in brazdă 714 trac
toare. 281 semănători. 131 mașini de 
erbicidat ș.a. (Ștefan Dtnicâ).

»
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Primar, 
adicâ primul

Comuna Izvoarele a fost și a 
rămas una dintre cele mai fru
moase așezări din județul Giur
giu. Ea a ciștigat fi in 1981 lo
cul I la concursul de frumusețe 
și bună gospodărire.

Oamenii din partea locului ne 
invită să le vizităm gospodăriile 
ca să ne convingem că sint pre- 
miați pe drept. Și tot ei ne în
deamnă să poposim și in curtea 
primăriei, cultivată pini ta ulti
ma palmă de pămint — de la 
legume pînă la arbori ornamen
tali, in special brăduți și tuia, 
mulți dintre ei valorificați la 
prețuri bune, banii obținuți „ro
tunjind" bugetul comunal. Pri
mul care s-a gindit și la acest 
„izvor" de venituri pentru Iz
voarele a fost Stelian Ciulacu, 
primarul. Adică primul gospodar 
al comunei.
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la început de an
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Alarmă falsă
— Alo, miliția 7 La telefon, 

Nițu Iancu. Vă rog, vă implor, 
ajutați-mă că mi s-a furat ma
șina. Cum, de unde 7 De la o 
parcare de aici, din Vaslui. Să 
aștept ? Vă aștept, dar gră- 
biți-vă.

Vin oamenii legii la fața locu
lui, cercetează, controlează și 
găsesc mașina tot la... parcarea 
respectivă, dar in alt loc in care 
N. I. susținea că era. Ce se in- 
timplase 7 N. 1. împrumutase 
mașina unui amic, iar acesta a 
adus-o înapoi, însă n-a mai par
cat-o în același loc. „Apropita- 
rul", neatent, s-a aprins, așa, de
odată, și a dat alarma. Care a 
fost, cum se vede, falsă. Numai 
mustrarea primită a fost ade
vărată.
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Din curiozitate
Auzind zarvă mare în apropie

rea casei sale, Dumitru P., din 
Copăcele, județul Caraș-Severin 
s-a dus și el si vadă desnre ce 
e vorba.

— Din curiozitate — a explicat 
el mai tirziu.

Curiozitate care era gata-gata 
să-l coste viața. Pentru că, in 
timp ce consătenii săi, adunați 
la locul cu pricina, încercau si 
încolțească și să alunge un coș
cogea 
merit 
lui. A 
urmat 
de pe 
s-a ales cu

mistreț, „curiosul" a ni- 
chiar în... bătaia colțosu- 
fost trintit la pămint și a 
o luptă aprigă, inegală, 
urma căreia Dumitru P. 

r»--

I Adrian Pădureann,
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Căpitanul __
de la Grupul de pompieri al ju
dețului Hunedoara, ne relatează 
un fapt ieșit din comun : Cetă
țeanul Lascu Dănilă din satul 
Merișor s-a urcat în trenul de 
pe ruta Petroșani—Simeria cu o 
canistră — din material plastic — 
plină cu benzină. S-a urcat și 
s-a așezat „comod" chiar lingă 
caloriferul din compartiment, cu 
bidonul alături. Bidon care s-a 
incălzit și, din cauza presiunii 
benzinei din interior, i-a sărit 
capacul. Odată cu capacul, a țiș- 
nit afară și un jet de benzină, 
exact in clipa in care Dănilă iși 
aprindea țigara. Benzina s-a 
aprins fulgerător și comparti
mentul a fost incendiat. Cu toate 
intervențiile ceferiștilor și ale 
pompierilor, s-au produs impor
tante pagube materiale, impru
dentul călător fiind bun de plată.
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„Nea Ti că
Așa ii zic de cind se știu ti

nerii sau mai virstnicii locuitori 
ai municipiului Rm. Vîlcea. „Așa 
i-am zis și-i zic și eu de zeci 
de ani de zile de cind îl știu — 
ne scrie Alexandru Rezea. De 
zeci de ani de zile, nea Tică a 
apărut in aproape toate spectaco
lele’ susținute de teatrul popular 
vilcean. cu care a obținut nu
meroase premii republicane co
lective și personale. Ieșind la 
pensie, l-au sărbătorit nu numai 
colegii, ci toată urbea, iar nea 
Tică, emoționat pînă la lacrimi, 
a promis că n-o să se despartă 
cu totul de scenă, .'de publicul 
care l-a îndrăgit și l-a răsplătit 
cu atîtea aplauze generoase, dar 
binemeritate. Acum, la începu
tul lui '82, îi adresăm tradițio
nalul „La mulți ani, cu sănă
tate !".
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Ceasul 
de pe masă

Au bătut și la ușa profesoru
lui Vlad P. din București, azi 
pensionar, trei colindători. Gaz
da le-a deschis, i-a invitat înăun
tru, iar la plecare le-a oferit, 
după datină, daruri. La puțin 
timp însă, după plecarea colin
dătorilor, gazda a observat că-i 
dispăruse ceasul de pe masă.

— Nu m-am necăjit atit de 
valoarea ceasului, că era un ceas 
obișnuit — ne spune el — cit 
de faptul in «ine. A doua zi, in- 
tîlnindu-l pe subofițerul Gheor- 
ghe Gabor, de la circa 10 mili
ție, i-am spus ce și cum, după 
care mi-am văzut de treburi. în 
aceeași zi. spre surprinderea 
mea, subofițerul a venit și mi-a 
adus ceasul pe care mi-l furase 
unul din cei trei colindători. 
Mulțumindu-i frumos omului le
gii pentru operativitatea lui, ca 
fost profesor nu pot să nu mă 
gindesc la fapta urită a băiatu
lui, la părinții lui care ii cresc 
cum îl cresc — Și nu e bine. 
Poate că la anul viitor, dacă va 
mai fi colindător...
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

I

pot fi refolosite.

rezolvate, iar altele se află în 
de soluționare. Mă refer îndeo- 
la extinderea montajului gene- 
unde pe aceeași bandă se vor

grădini ar fi în folosul 
tuturor.

DUMITRU
nr. 14, București

Gh. ISPÂȘOIU 
tehnician, Rîmnicu Vîleec

unora dintre tractoarele 
pînă acum. Mă refer în 
tractoarele de 65 CP. care 
performante mult îmbună-

tracțiune. în paralel cu

Foto : S. Cristian

Bunul gospodar nu risipește nimic

Plata — și răsplata — lucrului
de mintuială

IN CE DIRECȚII ACȚIONAȚI CU PRIORITATE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE 1982?

Acum, la începutul unui nou an de muncă, am adresat această 
Întrebare unor secretari de partid, maiștri si altor cadre de conducere 
din unităti industriale care au de înfăptuit in 1982 importante sarcini 
economice. Pornind de la exigentele mult sporite formulate de secretarul 
general al partidului la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, 
precum și in Mesajul de Anul nou, răspunsurile primite evidențiază hotă- 
rirea oamenilor muncii din unitățile respective de a acționa cu spirit de 
răspundere, într-un climat de ordine și disciplină muncitorească, pentru 
îndeplinirea exemplară a planului in acest al doilea an al cincinalului.

„Obiectivul concentrării forțelor noastre1, 
a spori contribuția la dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice a țării"

Nouă, minerilor, secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ne-a adresat, la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie anul 
trecut, ca și prin Mesajul de Anul 
nou, chemarea de a face totul pentru 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice a tării. Răspunzând 
acestei chemări, minerii din Baia 
Sprie sînt hotărîti să acționeze cu 
toate forțele, in spirit 
muncitoresc, pentru a 
acest an mai multe 
metale neferoase.

încă din luna decembrie a anului 
trecut, noi am executat ..din mers" 
si am finalizat o amplă lucrare de 
modernizare a extracției minereului. 
E vorba de introducerea schipului la 
extracția oe verticală, care determi
nă sporirea de trei ori a productivi
tății muncii si reducerea cu circa 20 
la sută a consumului de energie e- 
lectrică. Tot în cadrul procesului 
complex de modernizare a producției 
în subteran s-a înscris si realizarea 
la orizontul 15 a unei statii de con- 
casare si oresfărîmare. ca si a celei 
de recepție si de silozuri de la ori
zontul zero — lucrări impuse de in
troducerea schipului. De asemenea, 
din vreme am luat măsuri ca liniile 
de abatai să fie pregătite, astfel incit 
să producă la capacitatea maximă din 
primele zile ale acestui an.

Apreciez că de o mare importantă 
pentru realizarea ritmurilor de ex
tracție prevăzute pentru 1982 sînt 
eforturile colectivului nostru pentru 
modernizarea tehnologiilor de ex
ploatare. Astfel. încă de la înceou-

revoluționar 
da patriei in 
minereuri de

dedupă o perioadă 
s-a trecut la aplica- 
denumite „exploata- 
cu plan înclinat si

tul acestui an. 
experimentare, 
rea tehnologiei 
rea minereului 
subetaie“. prin care urmează să rea
lizăm în acest an 1 000 tone de mi
nereu de fiecare miner, fată de nu
mai 300 tone în 1981, urmînd ca în 
1983 să se ajungă la 1 700 tone. Pen
tru aplicarea acestei tehnologii de 
mare productivitate, colectivul nostru 
a realizat, cu mijloace proprii, o serie 
de utilaie si instalații necesare exe
cutării mecanizate a lucrărilor 
subteran.

In contextul sarcinilor care ne 
vin în legătură cu valorificarea 
cămintelor cu conținuturi mai sărace, 
la uzina noastră ' de preparare s-a 
pus în funcțiune o nouă moară care 
sooreste cu 125 de tone Pe zi capa
citatea de preparare. Alte numeroa
se măsuri luate aici vizează reduce
rea consumurilor de energie.

Putem spune că am început noul 
an de muncă bine pregătiți. Din pri
mele zile, minerii de la Baia Sprie 
sint deciși să muncească cu toată 
abnegația si energia pentru îndepli
nirea sarcinilor de olan pe 1982. să 
răspundă prin fapte si rezultate cît 
mai bune chemării secretarului ge
neral al partidului de a da 
tităti sporite de minereuri 
neferoase.

„Principalul accent-pe

din

re- 
ză-

tării can- 
de metale

Mihal COCUZ 
secretarul comitetului 
de la Exploatarea minieră
Baia Sprie, județul Maramureș

de partid

întărirea disciplinei
tehnologice, pe economisirea resurselor 

materiale și a energiei11
Anul acesta, noi. siderurgiștii hu- 

nedoreni, avem de îndeplinit sarcini 
deosebit de complexe. Dar dacă do
rim să desprindem o sarcină esen- 

^țială pe care trebuie să o ducem la

bun sfîrșit, aceasta este, fără îndoia
lă, reducerea substanțială a consu
murilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibili. în scopul di
minuării cheltuielilor de producție și

r

creșterii eficienței economice. Aceas
ta este o sarcină deosebită subliniată 
încă o dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul de Anul nou. 
Dispunem de utilaje și instalații mo
derne, am introdus noi tehnologii de 
fabricație, avem muncitori specia
liști, cadre tehnice inginerești cu o 
temeinică pregătire profesională.. 
Cuptoarele noastre funcționează în 
regim de foc continuu și, în aceste 
condiții, esențial este ca oțelarii noș
tri să asigure buna lor exploatare și 
întreținere, să respecte riguros dis
ciplina în muncă și normele tehno
logice.

Iată de ce comitetul de partid, 
conducerea secției O.S.M. II sînt de
cise să acționeze in acest an prin- 
tr-o varietate mai mare de forme 
organizatorice și politico-educative 
în așa fel ca fiecare oțelar să dove
dească o înaltă exigentă și răspun
dere în funcționarea utilajelor, în 
gospodărirea materiilor prime, ener
giei și combustibililor. Ne-am con
vins că o metodă foarte eficientă 
este să prezentăm oțelarilor care este 
prețul pe care îl plătim pentru ne
glijență. pentru abaterile de la dis
ciplina muncii. Le demonstrăm ast
fel că, economisind numai câte 1 kg 
de ferO6iliciu la fiecare șarjă de otel 
calmat. într-un an putem reduce 
cheltuielile materiale cu circa 100 000 
lei. Stimulăm eforturile pentru recu
perarea si refolosirea materialelor, 
arătînd. de exemplu, că o singură 
cărămidă de magnezită recuperată și 
refolosită aduce o economie de 40 
lei. Și la un cuptor folosim un mare 
număr de cărămizi.

Ca expresie a dezvoltării spiritului 
gospodăresc, în secția noastră au 
fost declanșate încă din luna trecută 
noi inițiative muncitorești. Două 
dintre ele se intitulează : „Producția 
de oțel elaborată peste prevederi să

fie realizată cu cărămizi bazice, fero
aliaje și dezoxidanți economisiți" și 
„La fiecare reparație efectuată la un 
cuptor să recuperăm 10 tone cără
mizi bazice".

O problemă centrală ce stă în fața 
conducerii 
noastre de 
prelungirea 
cuptoarelor, 
de sporire a producției de metal, de 
reducere a consumurilor și a costu
rilor de producție. într-o campanie 
de turnare a 3 luni se scot în medie 
280 șarje. Lipsa cărămizilor refrac
tare din import, costul lor ridicat 
ne-au îndemnat să căutăm soluții de 
economisire. Astfel, în acest an ne 
propunem să ajungem, în medie, la 
300 de șarje pe fiecare cuptor într-o 
campanie. Ceea ce este pe deplin 
posibil, întrucît la cuptorul 7. de 
pildă, am obținut anul trecut cu 
mult peste 300 de șarje într-o cam
panie. Am stabilit ca, înainte de a 
se ajunge la o reparație medie, să 
efectuăm reparații intermediare în 
cadrul cărora se înlocuiesc numai 
unele părți din boltă sau pereți. In 
plus, dacă la o reparație 
rea unui cuptor este de 
una intermediară este 
ore.

Conștienți de sarcinile 
revin în acest an în gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime, materia
lelor și energiei, vom acționa cu fer
mitate pentru instaurarea în fiecare 
schimb și formație de lucru a unui 
climat de disciplină și răspundere 
muncitorească.

secției, a organizațiilor 
partid în acest an este 

duratei de funcționare a 
ca o importantă sursă

medie opri-
6—7 zile, la 
doar de 16

mari ce ne

Ștefan TRIP ȘA
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru principal
la Combinatul siderurgic Hunedoara

„0 preocupare centrală - creșterea 
exportului de tractoare"

Si în acest al doilea an al cincina
lului. realizarea olanului de export 
constituie un obiectiv prioritar al 
colectivului nostru. Sarcinile ce ne 
revin în acest domeniu sint deosebit 
de mobilizatoare. Două elemente sînt 
în acest sens de retinut : 1. Planul 
la exportul de tractoare Si piese de 
schimb va înregistra o creștere de 
10 la sută fată de realizările anului 
precedent ; 2. Această creștere se va 
obține în condițiile modificării struc
turii producției destinate exportului 
si care îsi găseste reflectarea în lăr
girea gamei de tractoare oe care le 
oferim partenerilor externi cu trac
toarele de 85 și 100 CP. cu dublă si 
simplă 
aceasta, acționăm si în direcția mo
dernizării 
exportate 
special la 
vor avea 
tătite.

Ceea ce as dori să subliniez este 
faptul că în Întreprinderea noastră 
au fost luate si se iau în continuare 
măsuri pentru buna organizare a 
activității de export. Concret. Pînă 
in prezent, elanul la tractoare este 
acoperit cu contracte în proporție de 
peste 80 ]a sută, din care integral 
la grupa tractoarelor de 65—80 CP. 
Cit privește producția de export 
pentru trimestrul I a.c.. comenzile au 
fost lansate in fabricație încă din 
luna decembrie a anului trecut.

Lărgirea gamei de tractoare pentru 
export a ridicat în fața colectivului 
nostru necesitatea rezolvării unor

Un nou lot de tractoare - gata de a fi predat beneficiarului

probleme complexe, cu caracter teh- 
nico-organizatoric, din care unele au 
fost 
curs 
sebi 
ral, 
putea monta, concomitent, mai multe 
tipuri și familii de tractoare. Măsuri 
similare au fost luate și în alte sec
ții. Astfel, în secția axe și roti din
țate s-a trecut la o nouă grupare a 
mașinilor după geometria pieselor 
diverselor familii de tractoare, solu
ție care va permite creșterea simți
toare a productivității muncii. Alte 
măsuri luate au avut în ve
dere întărirea compartimentului 
C.T.C. și dotarea lui cu aparatură 
de măsură și control perfecționată, 
constituirea unei grupe de specialiști 
care va urmări comportarea tractoa
relor in timpul exploatării, crearea 
unor depozite intermediare între sec
ții. acoperirea și betonarea platfor
mei de pregătire și livrare a trac
toarelor la export.

In spiritul cerințelor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu In Me
sajul de Anul nou. acționăm printr-o 
intensă activitate politico-educativă 
în scopul creșterii exigenței și răs-‘ 
punderii cadrelor noastre de munci
tori și tehnicieni pentru asigurarea 
unui nivel calitativ și mai ridicat al 
tractoarelor exportate. La locurile de 
muncă cheie au fost repartizați să 
lucreze cei mai buni muncitori, 
membri de partid, iar organizațiile 
de bază dezbat aspecte legate de în
tărirea disciplinei în muncă, de res
pectarea disciplinei tehnologice. în 
secții și ateliere s-au afișat panouri 
cu prescripțiile tehnologice privind 
prelucrarea unor piese, panouri și vi
trine ale calității. Și exemplele ar 
putea continua.

Dar sporirea exportului de trac
toare nu este numai o problemă a 
colectivului nostru ; în aceeași mă
sură este și o problemă a colective
lor care concură la fabricarea trac
toarelor. Iată de ce adresăm acestor 
colective apelul nostru muncitoresc 
de a se alinia la cererile și exigen
țele noastre și a ne livra în mod 
mult mai ritmic și la un nivel calita
tiv mai ridicat materiile prime, ma
terialele. reperele si subansamblele.

Marin MATEI
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea 
de tractoare din Brașov

Munca politico-educativă
pas cu cerințele și sarcinile actuale

In unități economice din județele Argeș și Arad
în gama atit de amplă Si diversă 

a mijloacelor proprii activității poli
tico-educative. propaganda prin con
ferințe este învestită, mai mult ca 
oricînd, acum la începutul anului 
1982, cu atribuții de maximă impor
tanță. Fapt firesc. In condițiile în 
care presa, radioul, televiziunea 
asigură largi posibilități de informa
re asupra evenimentelor din tară 
și de peste hotare, ei îi revine rolul 
complementar de a explica si reliefa 
semnificația acestora. «

Sondajul efectuat într-un sir de 
localități din județele Argeș si Arad 
confirmă faptul că principala 
ditie a succesului 
conferințe constă 
eforturilor vizînd 
realitățile sociale in continuă trans
formare. Aceasta presupune, evi
dent. elasticitate si promptitudine 
în adaptarea programului initial la 
cerințele impuse de evoluția eveni
mentelor. ancorare în miezul preo
cupărilor actuale, așadar în esență 
în capacitatea de a tine pasul cu 
noul in toate domeniile si de a spri
jini ascensiunea acestuia. Merită 
evidențiată in acest sens operativi
tatea cu care propaganda prin con
ferințe este orientată la Arad. Lipo
va. Chișineu-Criș. cîț și ta Pitești. 
Cîmpulung, Curtea de Argeș spre 
aprofundarea ideilor si tezelor enun
țate în cuvintările secretarului ge
neral al partidului ta marile foru
muri naționale ale democrației noas
tre socialiste, ca si la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1981. cu 
grija permanentă pentru a aborda
tematica respectivă in strînsă legă
tură cu problematica specifică unită
ții respective.

Elocvente pentru sfera de cuprin
dere a celor mai diverse categorii 
de cetățeni, ca si pentru varietatea 
unei tematici diferențiate în funcție 
de specificul auditoriului sint pro
gramele semestriale ale activităților 
de educație juridică si moral-cetă- 
țenească desfășurate sub egida co
mitetelor județene de partid Arad și 
Argeș. Astfel, prin cicluri de expu
neri, consultații juridicei întîlniri cu 
cetățenii în întreprinderi, instituții, 
cartiere, cămine culturale, coopera
tive agricole — fiecare lege 
sau altă reglementare legală (în
deosebi acum legile adoptate în 
decembrie 1981 de Marea Adunare 
Națională) sînt operativ popularizate 
si explicate de specialiști.

Demn de semnalat este, de aseme
nea, progresul realizat in îmbinarea 
a ceea ce am numi modul „clasic" 
de desfășurare a propagandei prin 
conferințe (expuneri, informări, lec
ții) cu forme active, participative 
care (atunci cind sînt bine organiza
te) au o rezonanță mai mare în rîn- 
durile celor care din simpli auditori 
devin în bună măsură participanți 
(simpozioane, dezbateri, „mese rotun
de", schimburi de experiență). Ca

con- 
propagandei prin 
în perseverența 
„mularea" ei pe

reușite s-au afirmat, în acest sens, 
numeroase manifestări inițiate de 
Casa de cultură a sindicatelor și Pa
latul culturii din Pitești : „Tribuna 
propagandistului", „Lectoratul teh
nic", „Cabinetul de consultații juri
dice", „întîlnirea de duminică la ora 
10“ (mozaic cultural-educativ). „Bre
viar juridic" și „Civica" (rubrici ale 
emisiunilor centrului municipal de 
radioficare), „Cadran politic interna
țional", ciclul de expuneri „Dicționar 
de etică pentru tineret", numeroasele 
dezbateri, simpozioane, sesiuni de co
municări, consfătuiri organizate la 
Arad, Lipova, Chișineu-Criș, Curtici, 
la case de cultură, cluburi, cămine 
culturale. La Pitești, Câmpulung, 
Curtea de Argeș atrage atenția preo
cuparea pentru intensificarea activi
tății politico-educative în rândurile 
navetiștilor, organizată îndeosebi în 
comunele unde locuiesc aceștia, ne 
baza conlucrării dintre secretarii de 
partid de la locul de muncă și cei 
de acasă.

Progresele realizate in ultimul 
timp in județele Argeș și Arad în 
desfășurarea propagandei prin con
ferințe sint. evident, departe de a 
epuiza marile „rezerve interne" de 
îmbunătățire calitativă a acesteia 
spre a corespunde pe deplin exigen
țelor actuale. Se mai întâlnesc cazuri 
cind raportarea la specificul preocu
părilor sau nivelului de pregătire al 
auditoriului rămine doar la stadiul 
de recomandare făcută conferențiari
lor, astfel incit atit în Argeș, cit și 
în Arad se mai prezintă expuneri pe 
teme economice din al căror text, 
suprasaturat de generalități, nu poți 
detecta dacă se adresează unui co
lectiv de metalurgiști, textiliști sau 
constructori.

Experiența arată că deplasarea 
centrului de greutate al muncii _po- 
litico-educative la locul de muncă al 
„beneficiarului" este în măsură să-i 
sporească sfera de cuprindere, efi
ciența. Așa. de pildă. In județul Ar
geș a dat bune rezultate deplasarea 
la căminele de nefamiliști și la dor
mitoarele comune ale muncitorilor a 
brigăzilor științifice complexe care 
răspund la Întrebările oamenilor pe 
diverse teme. Muncitoarele de La în
treprinderea „Argeșeana" și „Texti
la Pitești" au participat cu interes 
la „Săptămâna acțiunilor cultural- 
artistice și educative", care a in
dus discuții pe teme de educație ci
vică, ateist-științifică. juridică, sani
tară. Totuși, asemenea acțiuni au loc 
încă în puține colective, nu se acțio
nează cu perseverență pentru gene
ralizarea lor. Cu deosebire acum, in 
perioada de iarnă, o atenție specială 
trebuie acordată desfășurării muncii 
politico-educative la sate, domeniu 
în care rămin încă multe de făcut.

Forța de influențare a propagan
dei prin conferințe este încă destul 
de frecvent diminuată de insufiden-

ta combativitate, de caracterul di
dacticist care transformă unele din 
manifestările ei în simple „predici" 
sau „sfaturi la gura sobei". Ce ecou 
pot avea, astfel, expuneri precum 
cele referitoare la trăsăturile poli
tico-morale ale omului nou sau Ia 
sarcinile dezvoltării conștiinței socia
liste. cînd ele se limitează ia simpla 
enunțare a unor principii abstracte, 
neavînd în atenție tocmai punctele 
nevralgice din activitatea unităților 
respective — încălcări flagrante ale 
disciplinei muncii, risipă de materii 
prime și energie, neglijențe care duc 
la irosirea avutului obștesc, nesoco
tirea unor dispoziții legale sau regu
lamente dț ordine interioară ? Mai

pot fi întâlnite încă expuneri și con
ferințe a căror precară capacitate de 
înrîurire derivă din insuficienta 
atenție acordată argumentării temei
nice. convingătoare a problematicii 
abordate.

Desigur, cel mai lesnicios mijloc 
de a adapta propaganda prin confe
rințe la necesitățile reale ale fiecă
rui loc de muncă este de a solicita 
părerea a înșiși celor cărora li se 
adresează, de a le sonda opiniile 
înaintea definitivării programului de 
activitate. Este o cerință de care de- 
pihd. ,in ultimă instanță, eficienta, 
forța ei de inriurire.

Tudor OLAJRU

caracterul lor concret
La întreprinderea „Metalica" din Oradea

într-o ierarhie a rezultatelor uni
tăților industriale orădene. între
prinderea ..Metalica" se situează de 
o bună bucată de vreme printre 
fruntași. întreprinderea și-a îndepli
nit planul de producție anual la toți 
indicatorii cu 26 zile înainte de ter
men, realizind suplimentar o produc
ție de circa 15 milioane lei. Impor
tantă consumatoare de metal, între
prinderea anunță însemnate economii 
și în acest domeniu — 80 tone.

Desigur, succesele în îndeplinirea 
sarcinilor de plan fac parte din fi
rescul cotidian al realității noastre 
economice. Dadă stăruim astăzi asu
pra realizărilor de la „Metalica", 
aceasta se explică prin faptul că ele 
pun in relief valoarea unei acțiuni 
politico-educative vizînd stimularea 
creativității tehnice, a inventivității 
muncitorești. Mai exact, este vorba 
despre înrâurirea pozitivă pe care au 
exercitat-o asupra climatului de 
muncă din întreprindere dezbaterile 
pe formații de lucru ce se organi
zează sistematic aici, la începutul fie
cărei săptămini.

Dezbaterile s-au născut din nevoia 
de a actualiza si îmbogăți cunoștin
țele profesionale ale muncitorilor, 
prin aprofundarea cunoașterii tehno
logiilor de lucru, a operațiilor exe
cutate, a mașinilor din dotare, a flu
xului productiv etc. Pe măsura des
fășurării lor. tematica acestor dezba
teri s-a extins, urmărind, concomi
tent, formarea gîndirii economice 
a oamenilor. întărirea spiritului lor 
gospodăresc. Astfel, discuțiile privind 
caracteristicile tehnice ale mașinilor 
din dotare au fost un prilej nu nu
mai de a analiza parametrii tehnici 
și performanțele de care sînt capa
bile, ci și de a cere oamenilor să 
mediteze mai adînc asupra cheltuieli
lor cu care au fost obținute utilaje
le, asupra valorilor materiale și de 
muncă socială. incorporate în acestea. 
Cu alte cuvinte, de a se sublinia și 
in acest fel imperativul ca fiecare 
utilaj să fie întreținut în mod co
respunzător spre a i se prelungi cît 
mai mult viața și, deopotrivă, să 
fie folosit cu randament superior.

în aceeași concepție, discuțiile des

pre materiile prime utilizate aici 
au stăruit asupra necesității ridi
cării calității produselor și a elimi
nării rebuturilor, asupra cerinței de 
economisire a metalului in toate fa
zele procesului productiv — de la 
concepție și pînă la execuție. Tot
odată, pornindu-se de la productivi
tatea superioară cu care lucrează un 
șir de muncitori, s-a analizat modul 
în care aceștia iși organizează locul 
de muncă și folosesc timpul de lu
tru. Iar din popularizarea experien
ței valoroase s-au conturat cu prile
jul dezbaterilor învățăminte utile pri
vind organizarea mai bună a fluxului 
producției, aprovizionarea tehnico- 
materială. După cum, reliefîndu-se 
comandamentul economisirii severe a 
energiei, au fost stimulate căutările 
pentru realizarea, prin autodotare, a 
unor utilaje cu randamente superi
oare, cu consumuri de energie și 
combustibil mai mici.

...Aflăm de la interlocutorii noștri 
din întreprindere că Ia aceste dezba
teri ce au loc in fiecare zi de luni 
a săDtăminii se abordează, deopotri
vă, și probleme care privesc, condui
ta, atitudinea față de muncă a oa
menilor, dar și probleme de ordin 
personal, nu o dată pornind de aici 
înspre forurile de conducere ale în
treprinderii propuneri și sugestii pri
vind soluționarea unor probleme de 
muncă și de viață. Se află în aceas
ta o posibilă explicație a climatului 
de muncă sănătos și exigent exis
tent în întreprindere. El se reflectă, 
bunăoară, la atelierul de accesorii, 
prin eliminarea, practic de ani de 
zile, a fluctuației forței de muncă.

Completînd celelalte forme ale ac
tivității politico-educative desfășurate 
de organizația de partid, de tineret 
și de sindicat, întîlnirile-dezbateri de 
luni de la întreprinderea „Metalica" 
reprezintă, așadar, o pîrghie de con
știentizare, de mobilizare a colectivu
lui de aici la valorificarea inepuizabi
lelor resurse de creativitate și inven
tivitate de care dispune.

Silviu ACHIM
AI. PET1
corespondentul „Scinteii

CUVlmUL CITITORILOR, 
OAMENILOR

Scrisori recepționate în 1981... și cu soluționarea 
cît mai grabnic așteptată în noul an

Procesul de 
transformat din __
țării noastre. In locul 
tiere cu case mici, 
răsărit cvartale de 
moderne și spațioase, 
tea cazurilor in care s-a procedat la 
demolarea unor construcții vechi se 
putea vedea grija pentru evitarea 
risipei, recuperîndu-se importante 
cantități de materiale. Dar nu o 
dată am văzut cum buldoze
rele mușcau fără milă din că

it
Nota redacției : Pornind de la 

sugestia corespondentului voluntar 
am vizitat, recent, citeva zone afla
te în demolare din cadrul sectoru
lui 2 al Capitalei, unde am întilnit 
o bună experiență in domeniul re
cuperării materialelor rezultate din 
demolări. în majoritatea cazurilor, 
imobilele se dezmembrau cu grijă. 
Sub supravegherea organelor con
siliului popular, muncitorii de la 
I.C.R.A.L. Colentina nu lăsau să 
se piardă sau să se distrugă nimic 
din ceea ce se putea recupera. In 
acest fel, în anul 1981 s-au pu
tut refolosi multe materiale rezul
tate din demolări la lucrările de 
reparații ale fondului locativ si ale 
unor unităti social-culturale.

Preocuparea pentru refolosirea 
materialelor recuperate din 4emo-

sistematizare a 
temelii Capitala 

vechilor car- 
insalubre au 
locuințe noi, 
în majorita-

sele supuse demolării, amestecând 
de-a valma materiale ce puteau fi 
refolosite. Pentru a se preveni a- 
semenea formă de risipă sugerăm 
organelor de resort care răspund 
de această activitate să urmărească 
îndeaproape recuperarea tuturor 
materialelor și obiectelor din con
strucții care mai

Constantin
strada Pravăț

★
lări o dovedește și faptul că 
I.C.R.A.L. Colentina și-a amenajat 
ateliere proprii de recondiționare a 
cazanelor de baie și a subansam- 
blelor de la pompele de circulație, 
deficitare in comerț, a timplăriei 
din lemn, economisindu-se astfel 
mari cantități de cherestea nouă 
din stejar și rășinoase, precum și 
ateliere de confecționare a unor 
obiecte de uz gospodăresc, in ca
drul activității de mică industrie : 
scaune, taburete, scări din lemn, 
rame pentru tablouri, galerii, gră
tare, lopeți, cuiere din lemn și me
tal etc. Pe lingă evitarea risipei, 
asemenea preocupări aduc între
prinderii importante venituri. De 
aceea, experiența bună de la 
I.C.R.A.L. Colentina ar putea fi 
preluată și de celelalte I.C.R.A.L.- 
uri din Capitală. (D. Manole).

Un teren de pe care s-ar putea obține 
rod

Vă scrie un grup de muncitori 
din Roșiori de Vede intrigați de 
unele fapte care se petrec sub 
ochii lor. Despre ce este vorba ? 
La Roșiori, pe una din laturile 
străzii Oltului, se găsește un teren 
întins și părăsit. Terenul acesta, 
care aparține primăriei orașului, 
este — cum se spune — o pirloagă, 
pentru că nu produce nimic folo
sitor omului — nici griu, nici le
gume, nici fructe și nimeni 
nu-și amintește să fi produs ceva, 
in afară de buruieni și mărăcini, 
deși e pămînt bun din Cimpia Du
nării. Cetățenii orașului au sperat, 
an de an, că terenul va fi. în 
sfîrșit, valorificat — că va fi arat 
și însămînțat cu grîu, cu orz sau

porumb. Anul trecut se vorbea că 
va fi închiriat cetățenilor doritori 
să-l cultive cu legume, dar a fost 
numai un zvon căci tot pirloagă a 
rămas. Păcat, pentru că legumele 
pe care le-am fi putut cultiva acolo 
ar fi fost acum de folos pentru 
aprovizionarea populației orașului. 
Dacă vă scriem acum, o facem cu 
intenția să fie mobilizați cetățenii 
doritori să închirieze loturi, pentru 
ca și acest teren să fie cultivat. Ar 
dispărea astfel o pirloagă, iar rodul 
viitoarelor 
nostru, al

qrup de muncitori 
Roșiori de Vede

„Cine coase și descoase are de 
lucru mereu". Proverbul acesta, din 
bătrîni, și-a căpătat o nouă rezo
nanță la Combinatul chimic Rm. 
Vilcea sau. mai precis, la „secția 
pilot" a combinatului. De mai bine 
de patru ani, o echipă de vopsitori 
de la Trustul construcții-montaj, 
reparații pentru industria chimică 
(TCMRIC), execută lucrări de vopsi- 
torie la instalațiile tehnologice ale 
acestei secții. După ce sînt vopsite 
o dată, vopseaua se cojește și țe
vile sint revopsite și din nou vop

seaua se cojește și cade, pentru că

în loc să curețe rugina de pe țevi, 
înainte toarnă vopseaua peste ru
gină. O toarnă, literalmente, pen
tru că lucrarea se execută nu cu 
pensulele, așa cum ar trebui, ci cu 
pistolul de presiune. îșl poate în
chipui oricine cit timp se cheltuieș
te cu vopsitul și revopsitul și cită 
risipă de materiale se face, bine
înțeles în paguba statului. Mulți se 
întreabă cu mirare : de ce sint re
cepționate și plătite lucrări de min
tuială ?
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MĂSURILE STABILITE PRIN RECENTELE DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

Puternice stimulente pentru desfășurarea 
unei intense activități

în scopul creșterii producției agricole

Decretele Consiliului de Stat privind contractările și 
achizițiile de produse agricole au fost primite cu viu 
interes de oamenii muncii de la sate. Noile reglemen
tări ii stimulează să sporească producția vegetală și 
animală și, pe această bază, să livreze mai multe pro
duse la fondul de stat. Iată de ce acum la sate con
tinuă să se muncească intens la fertilizarea terenu-

rilor, se execută lucrări de îmbunătățiri funciare, se 
repară tractoarele, iar activitatea in zootehnie se des
fășoară cu mai multă răspundere. Oameni ai muncii 
din agricultură au relatat corespondenților noștri ju
dețeni ce Întreprind in aceste zile de iarnă pentru a 
spori producția vegetală și animală.

„Este în interesul nostru 
să lucrăm mai bine 

pămîntui"
„Am dezbătut împreună cu coope

ratorii din unitatea noastră prevede
rile cuprinse in recentele decrete pri
vind contractările și achizițiile de 
produse agricole vegetale șl animale 
și ne-am convins, pe baza calculelor, 
de avantajele substanțiale de care 
beneficiază cei care sporesc produc
ția și livrările la fondul de stat — 
ne-a spus tovarășa Niculina Niță, 
președinta cooperativei agricole din 
comuna Valea Mare, județul Dîmbo
vița. Cooperativa noastră a obținut 
anul trecut rezultate bune îndeosebi 
la griu și porumb. Dacă vom realiza 
recoltele obținute In anul 1981, pri
mele ce ni s-ar cuveni pentru livră
rile la fondul de stat, numai la a- 
ceste două culturi, ar însuma aproa
pe 800 000 lei. Dar noi ne-am propus 
să obținem și mai mult, pe măsura 
condițiilor de care dispunem și pe 
care nu le-am valorificat pînă în pre
zent in totalitate. Astfel, la nivelul 
producțiilor prevăzute pentru acest 
an, care vor fi mai mari, față de 
cele realizate în 1981, cu 450 kg po
rumb boabe și cu 160 kg griu la hec
tar, veniturile suplimentare la aceste 
două culturi vor fi de 1250 000 lei. 
în acest scop, acționăm pentru folo
sirea integrală a pămîntului, sporirea 
fertilității acestuia, efectuarea tutu
ror lucrărilor la timp și de bună ca
litate. Deoarece în zona noastră 
există tendința ca apa să băltească 
și să dăuneze culturilor, imediat după 
însămințarea griului am efectuat 
șanțuri de scurgere. în aceste zile, 
membrii cooperativei noastre sînt 
mobilizați la fertilizarea terenurilor 
cu îngrășăminte naturale șl curățirea 
suprafețelor pe care au mai rămas 
resturi vegetale, lucrări la care am 
obținut rezultate bune".

„Sporirea recoltelor 
și a livrărilor la fondul 
de stat — bază sigură 
a creșterii veniturilor"
„Recentele decrete ale Consiliului 

de .t privind contractările și achi
ziția,. de produse agricole vegetale, 
de animale, păsări și produse ani
male au avut un puternic ecou în 
rîndurile cooperatorilor noștri — 
menționa tovarășul ing. Bogoly Ti
bor, președintele C.A.P. Brateș, ju
dețul Covasna. Noile reglementări, 
pentru care sîntem adînc recunoscă
tori conducerii partidului, ne stimu
lează ca, printr-o mai bună organizare 
a muncii, prin folosirea judicioasă a 
mijloacelor de care dispunem, să ob
ținem producții cît mai mari și să 
sporim livrările la fondul de stat. în 
1981 cooperativa noastră a cultivat 
310 hectare cu cartofi, de pe care am 
obținut o recoltă de 18 323 kg la hec
tar și am livrat la fondul de stat, pe 
bază de contract, 5100 tone. Benefi
ciind de primele prevăzute în decret, 
cooperativa noastră va primi anul 
acesta în plus, pentru aceeași canti

tate livrată la fondul de stat, 612 000 
lei față de venitul stabilit în contract. 
Aș mai putea exemplifica cu griul și 
cu orzoaica, cu sfecla de zahăr și 
inul pentru fuior. Adunate la un loc 
toate produsele ce vor fi livrate, în
seamnă că vom obține un venit su
plimentar de 2 416 000 lei. Iată de ce 
toți cooperatorii noștri sint inte
resați să depună eforturi si mai 
susținute pentru a obține recolte 
superioare, să cultive cu grijă deo
sebită pămtntul, din care trebuie să 
scoatem producții mai mari. Sporirea 
recoltelor la hectar și a livrărilor Ia 
fondul de stat este baza sigură a 
creșterii veniturilor cooperativei și 
ale membrilor săi. Dealtfel, la 
noi se muncește intens in aceste 
zile pentru a se pregăti temei
nic recoltele mai mari din anul 
1982. Am transportat și împrăștiat 
pe cîmp peste 22 000 tone de îngră
șăminte naturale, fată de 10 000 tone, 
cantitatea medie din anii trecuti. 
Am executat lucrări de ameliorare 
— afînare adincă — pe terenurile cu 
umiditate excesivă. Desigur, aceste 
cîteva măsuri luate pînă acum con
stituie doar un început al muncii 
noastre din acest an."

„Avantaje v 
care ne îndeamnă 

să mărim producția 
la hectar"

„Luînd cunoștință cu satisfacție 
de noile reglementări în domeniul 
contractărilor și achizițiilor, coope
ratorii. toti locuitorii comunei noas
tre apreciază că primele progresive 
care se acordă, celelalte avantaje 
stabilite constituie argumente certe 
pentru creșterea cointeresării lor 
în realizarea si depășirea prevede
rilor de plan pe anul 1982 — este de 
părere tehnicianul loan Drăghici, 
șeful fermei vegetale a cooperativei 
agricole Vințu de Jos. județul Alba. 
Cerința de a face pămintul să ro
dească mai bogat are în condițiile 
create prin noile reglementări un 
conținut mult mai mobilizator. în 
1981 cooperativa noastră a livrat 
statului pe bază de contract, la fie
care hectar cultivat, 1 980 kg griu și 
2 700 kg porumb. Din calculele făcu
te reiese că, dacă menținem acest 
nivel al livrărilor atît la griu. cit și 
la porumb. în 1982 cooperativa agri
colă va beneficia de un spor de ve
nituri de 264 000 lei. Dar care lu
crător al pămîntului se mulțumește 
cu producția realizată ? Iată de ce 
ne îngrijim în prezent de fertiliza
rea terenului cu îngrășăminte natu
rale. de repararea tractoarelor șl 
mașinilor agricole. Totodată, reve
dem programele de amplasare a cul
turilor de primăvară, astfel incit fie
care suprafață cultivată să asigure 
un spor de producție. Preocupați de 
obținerea unor producții cît mai 
mari în acest an. sîntem în aceeași 
măsură angajați în crearea tuturor 
condițiilor materiale pentru a ne 
putea onora obligațiile pe care ni le 
asumăm față de stat, pentru a livra 
pe bază de contract cantități cît mai 
mart de produse vegetale. îndeosebi 

griu și porumb. Aceasta este în in
teresul nostru si al întregii socie
tăți".

„Vom produce 35 tone 
cartofi la hectar, vînzînd 

statului în plus 
1 715 tone"

„Cooperatorii noștri văd în cele 
două decrete ale Consiliului de Stat 
o nouă dovadă a preocupării stator
nice a partidului si statului nostru, 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru dezvoltarea agriculturii, pen
tru creșterea producției agricole și 
Îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare — 
spunea tovarășul Gheorghe Maga
zin, inginer-șef al C.A.P. Dumbră
veni, județul Suceava. Iată de ce ei 
sînt hotăriti șă-și amplifice efortu
rile pentru a obține producții mari 
la hectar în vederea livrării la fon
dul de stat a unor cantități spori
te de produse. în cooperativa 
noastră. cartoful deține ponde
rea în ansamblul culturilor agri
cole. Astfel, în 1981 au fost cultivate 
cu această plantă 480 hectare, de pe 
care am recoltat 15 595 tone cartofi, 
din care am livrat la fondul de stat 
11 764 tone. Pentru anul 1982 am pre
văzut să cultivăm 500 Hectare cu 
cartofi, cu o producție medie plani
ficată de 30 840 kg la hectar. Recen
tele măsuri ne stimulează să mun
cim mai mult și mai bine, pentru că 
putem să smulgem pămîntului roade 
și mai bogate. Noi ne-am propus 
acum ca de pe cele 500 hectare pe 
care vom planta cartofi să obținem, 
în medie, 35 tone la hectar, avînd 
astfel posibilitatea să livrăm în plus 
la fondul de stat 1 715 tone cartofi. 
Sistemul de prime care se aplică de 
la 1 ianuarie 1982 ne va permite să 
obținem venituri suplimentare, nu
mai prin sporirea producției și livră
rilor la cartofi, în valoare de peste 
2 milioane lei.

Pentru a realiza producțiile amin
tite, încă din toamnă am arat întrea
ga suprafață prevăzută a fi cultivată 
cu cartofi și am încorporat sub ară
tură 160 tone îngrășăminte chimice 
substanță activă. Totodată, ne-am 
asigurat în întregime materialul de 
plantat și zilnic controlăm dacă 
acesta 6e păstrează bine. Știind că 
fertilizarea cu îngrășăminte natura
le sporește potențialul productiv al 
pămîntului. am administrat pînă 
acum pe 50 hectare 2 000 tone gunoi 
de grajd, acțiunea fiind în plină des
fășurare. în total vom aplica 4 000 
tone îngrășăminte naturale pe o su
prafață de 100 hectare. O atenție 
sporită vom acorda respectării stric
te a tehnologiei culturii cartofului, 
executării la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor. în acest sens, ne 
ocupăm de perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale a oamenilor, 
prin cuprinderea tuturor cooperato
rilor la învățămîntul agrozootehnic 
de masă. Sînt argumente temeinice 
pe care ne bazăm în realizarea pro
ducțiilor propuse și chiar în depăși
rea lor substanțială".

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. Stefan 

Andrei, a transmis lui Javier Perez 
de Cuellar o telegramă de felicitare 
cu ocazia preluării funcției de secre
tar general al Organizației Națiunilor 
Unite.

In Editura politică 
a apărut revista

„Probleme ale păcii 
și socialismului**  nr. 8/1981

• Opera Română : Tannhăuser — 19. 
0 Teatrul de operetă: Poveste din 
cartierul de West — 19,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *
(sala Schitp Măgureanu): Mormîntul 
călărețului avar — 19,30; (sala Grădi
na Icoanei): Poezia muzicii tinere —- 
19,3» — ’ '
0 Teatrul Mic: Diavolul șl bunul 
dumnezeu — 18,30
0 Teatru] Foarte Mic: Premiera — 20 
© Teatrul „Nottara“ (sala Magheru): 
Karamazovii — 18,30; (sala Studio): 
Omul care face minuni — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Opinia pubMcă — 19,30
• Teatrul „Constantin'. Tănase" (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase 19,30; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
O Teatrul „Țăndărică": Tigrișorul Pe
tre — 10; (la Casa de cultură „înfră
țirea între popoare"): Bu-Ali — 10
© Circul București: Fantastic-circ —
19,30.

DUMINICĂ, 10 IANUARIE
Tragerea extraordinară Pronoexpres 

a noului an
Agențiile Loto-Pronosport conti

nuă vînzarea biletelor pentru tra
gerea extraordinară Pronoexpres a 
noului an, care va avea loc dumi
nică, 10 ianuarie 1982. Ca și la tra
gerea similară de anul trecut —• 
cînd s-au atribuit peste 128 000 de 
cîștiguri în autoturisme, bani și ex
cursii peste hotare — vor fi efec
tuate 13 extrageri în patru faze, cu 
un total de 72 de numere! Partici- 
panților 11 se oferă multiple posibi
lități de a obține autoturisme „Dacia

DE LA
Casa de Economii si Consemna- 

tiuni face cunoscut că pînă la data 
de 10 ianuarie a.c. obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se pot procura 
la valoarea lor nominală, fără di
ferență de preț.

Cei interesați pot procura obli
gațiuni C.E.C. cu cîștiguri in nu
mărul dorit, de la oricare unitate 
a Casei de Economii si Consemna- 
tiuni si de la unitățile poștale.

Știri sportive
• începutul anului competitional 

1982 va fi bogat în manifestări spor
tive. etapa de iarnă a „Daciadei" pro- 
gramînd o gamă largă de întreceri de 
masă la sporturile specifice sezonului 
de iarnă — schi alpin și fond, săniu
țe. patinaj.

în această lună, principalul eve
niment international găzduit de tara 
noastră îl constituie Turneul zonal 
masculin de șah de la Băile Hercu- 
lane. ce va debuta la 9 ianuarie, 
reunind 22 de concurenți. între care 
și 5 șahiști români : marii maestri 
Florin Gheorghiu. Mihai Șubă si Vic
tor Ciocîltea și maeștrii internațio
nali Mihai Ghindă și Mircea Pavlov.
• Proba de simplu fete din cadrul 

„Cupei mondiale" la tenis pentru ju
niori, competiție ce se desfășoară la 
Ciudad de Mexico, a fost cîștigată 
de Hu Na (R.P. Chineză), care a în
vins-o în finală cu 3—6, 6—3, 9—7 pe 
Susane Schmid (Elveția).

Finala probei de 6implu băieți se 
va disputa între jucătorii mexicani 
Francisco Maciel și Jorge Lozano.

într-una din semifinalele probei de 
dublu masculin, perechea Lozano- 
Belmar (Mexic) a întrecut cu 6—4, 
6—1 cuplul Mihnea Năstase-Emil 
Hnat (România).
• „Turneul campionilor" la tenis, 

concurs ce reunește în fiecare an pe 
primii opt clasați în „Marele Premiu 
— F.I.L.T.", se va desfășura între 11 
și 17 ianuarie la „Madison Square 
Garden" din New York cu participa
rea următorilor jucători : Ivan Lendl 
(Cehoslovacia), John McEnroe, Jim
my Connors (ambii S.U.A.), Jose 
Luis Clerc, Guillermo Vilas (ambii 
Argentina), Roscoe Tanner, Elliot 
Teltscher, Vitas Gerulaitis (toți 
S.U.A.). Clasat pe locul șase, suede
zul Bjorn Borg, cîștigătorul ediției

vremea încheierea cursului postuniversitar de comerț 
exterior și cooperare economică internațională

Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 ia
nuarie. In țară : Vremea va fi In ge
neral caldă, îndeosebi la începutul In
tervalului. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie, îndeosebi în vestul șl 
nordul țării. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări în zona de munte. Tem
peratura aerului va marca o scădere 
ușoară la sfîrșitul Intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele vor 
oscila între zero și 10 grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului. Ceață di
mineața șl seara. In București: Vremea 
va fl in general caldă, mal ales la în
ceputul Intervalului.

1 300“ și „Skoda 120 L“, mari sume 
de bani variabile, fixe și excursii 
în U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria. Cele 
mai avantajoase sînt biletele de 25 
lei varianta, care au drept de cîș
tiguri la toate extragerile. Se poate 
juca pe variante simple, variante 
combinate și combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau in 
cotă de 25 • la sută. Biletele pot fi 
procurate pînă sîmbătă 9 ianuarie 
inclusiv.

C. E. C.
Posesorii de obligațiuni C.E.C. 

beneficiază de importante cîștiguri 
în bani cu valori cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei. care se 
acordă in fiecare lună, prin trageri 
la sorti.

Tragerea la sorti pentru această 
lună va avea loc în Capitală la 
data de 30 ianuarie 1982.

trecute a „Masters“-ului, a renunțat 
să participe, locul șău fiind luat de 
Vitas Gerulaitis.
• Consiliul mondial al boxului 

(W.B.C.) i-a desemnat pe mexicanul 
Salvador Sanchez si pe americanul 
Ray Sugar Leonard — campioni mon
diali la categoriile pană si. respectiv, 
welter — drept cei mai buni pugiliști 
ai anului 1981.

c inema
• Maria Mirabela: CENTRAL — 9; 11;
13; 16; 18; 20, GRIVIȚA — 11,30; 13,30; 
16; 18; 20, FLOREASCA — 11; 13;
15,30; 17,45; 20
• Mondo umano: PACEA — 15,30;
17,30; 19,30, VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
• Saltimbancii: VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA
— 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 întoarcere la dragostea dlntîl: 
PROGRESUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ultima vînătoare: TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari: SCA
LA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;

• Povestea lui Buddy Holly: PATRIA
— 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Hangar 18: SALA MICĂ A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20, LU- 
CEAFÂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18;20,15 , MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• întîlniri tîrzii: BUZEȘTI — 15,30; 
17,45; 20.
• Caseta Măriei de Medici: LIRA —

La Academia „Ștefan Gheorghiu" a 
avut loc, luni, festivitatea de închi
dere a cursului postuniversitar de co
merț exterior și cooperare economică 
internațională cu durată de 1 an — 
promoția 1981.

Din partea absolvenților, precum și 
a noii serii de cursanți, au fost ex
primate sentimente de adincă recu
noștință pentru grija și atentia deo
sebită pe care conducerea partidului 
și statului le acordă dezvoltării și 
perfecționării continue a activității de 
comerț exterior, pregătirii de cadre 
capabile să contribuie cu hotărîre la 
instaurarea noii calități în activitatea 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională, la aplicarea 
fermă a noului mecanism economico- 
financiar, la întărirea rolului auto- 
conducerii muncitorești și autogesti- 
unii economioo-financiare și valutare, 

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantii au adoptat tex
tul unei telegrame adresate tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România. în care se spune. în
tre altele :

Laborioasa dumneavoastră activi
tate. ne care o desfășurat! cu un 
nețărmurit devotament sl dăruire co

tv
Programai 1
9.00 Teleșcoall.

10,00 Matineu de vacanță. Film artistic 
pentru copii șl tineret : „Săgeata 
căpitanului Ion". In distribuție : 
Vladimir Găitan, Amza Pellea, 
Carmen Ghlmun. Ion Besolu, Mir
cea Albulescu, Nicolae Secăreanu, 
Ion Marinescu, Ștefan Velniciuc, 
Viorel Comănlel, Mihaela Nesto- 
rescu. Sanda Aderca, Virgil Ogă- 
șanu.

11.25 Tribuna experienței — Promotorii 
noului.

11.45 Film serial „Orient-Express" — e- 
pisodul 4.

12.45 Moment folcloric cu Lucretia Cio- 
banu.

16,00 Telex. ■.< r ...
16,05 Teleșcoală.
16,55 Clubul tineretului.
17,40 Almanah pionieresc
18,05 La aniversarea Revoluției palesti

niene.
18.25 îndrumări tehnice pentru lucrătorii

15,30; 17,45; 80, FLACARA — 17,30;
19,30.
• Acum douăzeci de ani: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Răsunetul fluviului: COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Călăuza: STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Echipajul: POPULAR — 15.30; 19.
© Inspectorul Mc. Q in acțiune — 14; 
Cidul — 17,30: PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CVLTURII.
• A cincea pecete: CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Nici măcar n-ați visat: COSMOS
— 15,30; 17,30; 19,30, DOINA — 17,45; 
20.
• Program de vacanță — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16: DOINA.
© Provinciala: FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cariera mea strălucită: EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Piedone in Egipt: DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Iubirea are multe fețe: FEREN
TARI — 15,30; 19.
© Pasărea de foc spațială: CIULEȘTI
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
0 Copie la indigo: MIORIȚA —11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Capitolul al doilea: GLORIA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Yankeii: MUNCA — 15,30; 19.
G Polițist sau delincvent: ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Kagemusha: CULTURAL — 12; 16; 
19.
0 Program de vacanță: GRIVIȚA — 

munistă pentru progresul neîn
trerupt al tării oe calea socialismu
lui. pentru apărarea intereselor vi
tale ale patriei, a cauzei socialis
mului. păcii si libertății în lume, 
pentru sporirea prestigiului Româ
niei ne plan international, ne va 
călăuzi întreaga noastră muncă si 
viată.

Ne angaiăm solemn să fim demni 
purtători ai spiritului partinic în do
meniul comerțului exterior, să nu 
precupețim nici un efort, să închi
năm toată energia. întreaga noas
tră capacitate de muncă înaltelor 
idealuri de propășire a României so
cialiste. de prosperitate a întregului 
nostru popor, de pace si conlucrare 
fructuoasă între popoare. Animați de 
înalta misiune ce ne revine ca lu
crători în comerțul exterior, ne ex
primăm. încă o dată, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
prețuirea si mulțumirile noastre pen
tru preocuparea neobosită si gri ia 
dumneavoastră permanentă fată de 
destinele patriei si vă dorim, din 
toată inima, multă sănătate, putere 
de muncă în fruntea partidului si 
statului, a poporului nostru. De dru
mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintării 
României spre comunism.

din agricultură. Pentru realizarea 
programului național al zootehniei. 
Generalizarea experienței pozitive 
privind modernizarea adăposturi
lor pentru animale.

18,50 1001 de seri.
10,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea economică
19,40 Civica.
20,05 Teatru TV : „Inimă fierbinte". 

Scenariu de Octavian Sava. In dis
tribuție Valeria Seclu. Gilda Ma
rinescu. Irina Petrescu, Gh. Cozo- 
rici. Petre Gheorghiu, Horatiu Mâ- 
lăele. Silviu Stănculescu, Vlstrian 
Roman, Dan Condurache, Ana- 
Maria Moculescu. Marleta Luca. 
Regia artistică Olimpia Arghir.

21,45 Telejurnal.
22,05 Varietăți muzical-coregralice.

Programul 1
19,00 Telejurnal.
19.25 Film serial pentru copil : Alice în 

țara minunilor.
19.55 Pastel muzical de iarnă.
20.25 Viața economică.
20.55 Portret componistic : Aurel stroe.
21,45 Telejurnal.
22,05 „Pe drumurile vieții" cu acad. Oc- 

tav lOnicescu.

-x.

9,30, FLOREASCA -- 9, PACEA — 11. 
VIITORUL — 9,30; 11,30; 13,30, FA
VORIT — 9, BUZEȘTI — 9, LIRA — 
10, FLACARA — 15,30, COSMOS — 10;
12, FERENTARI — 10,30, GIULEȘTI — 
9, MIORIȚA — 9, GLORIA — 9, MUN
CA — 9,30; 11; 12,30, CULTURAL — 9.

teatre

Rememorînd Ia Începutul anului 
nou cele mai semnificative momente 
din ultima lună a anului precedent, 
desprindem concluziile practice ce se 
impun din aprecierile și îndemnurile 
cuprinse în MESAJUL DE ANUL 
NOU AL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. Odată cu caldele feli
citări si urări adresate poporului, 
președintele republicii a înfățișat in
tr-o semnificativă sinteză bilanțul 
împlinirilor anului trecut, a reliefat 
însufletitoarele perspective deschise 
in fața țării in 1982, an care va mar
ca noi progrese în dezvoltarea patri
ei, ridicarea bunăstării națiunii, în
tărirea independenței și suveranității 
României socialiste. Prin munca sa 
harnică, plină de elan și inițiativă 
creatoare, poporul nostru va asigura 
ca al doilea an al cincinalului să se 
înscrie in cronica epocii socialismului 
ca un an din cei mai rodnici ai noii 
istorii a patriei.

Trăsătura caracteristică a ultimei 
luni a anului abia încheiat a consti
tuit-o activitatea laborioasă. însufle
țită, desfășurată de nenumărate co
lective de oameni ai muncii care au 
îndeplinit planul anual înainte de 
termen, contribuind prin producțiile 
realizate suplimentar la sporirea avu
ției naționale, la crearea condițiilor 
pentru un demaraj bun al planului pe 
1982. înaltul sentiment de responsabi
litate socială al clasei muncitoare și-a 
găsit totodată reflectare in succesele 
de prestigiu înscrise pe panoul de 
onoare al întrecerii socialiste in creș
terea productivității muncii, redu
cerea tot mai accentuată a cheltuie
lilor materiale, impulsionarea ritmu
lui Investițiilor, intrarea în funcțiune 
în devans a numeroase capacități de 
producție, ca și într-un șir de impor
tante „premiere industriale".

în această ambiantă de puternică 
efervescentă creatoare se înscrie 
PARTICIPAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA INAU
GURAREA CELUI DE-AL DOILEA 
TRONSON AL METROULUI BUCU- 
REȘTEAN. lucrare de deosebită com
plexitate tehnică, realizată în concep
ție exclusiv românească. înfăptuire 
remarcabilă a ingineriei, tehnicii si 
arhitecturii românești, care va con
tribui în mod substantial la îmbună
tățirea transportului în comun în 
Capitală.

Atentia statornică acordată de 
conducerea partidului realizării con
secvențe a orientărilor trasate de 
Congresul al XII-lea privind perfec
ționarea continuă a conducerii vieții 
economico-sociale si-a găsit o nouă 
reflectare concludentă in ansamblul 
măsurilor adoptate de ȘEDINȚA CO
MITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. privind îmbună
tățirea preturilor de desfacere cu 
amănuntul la o serie de produse — 
spre a se asigura o corelare mal ju
dicioasă între costuri, preturile de 
producție si prețul cu amănuntul, 
precum și cu creșterea retribuției si a

______________________________________  

veniturilor realizate de populație —. 
stabilirea de limite maxime de pier
deri tehnologice. Se cuvine relevată, 
totodată, Însemnătatea deosebită a 
măsurilor adoptate pentru îmbunătă
țirea activității de mecanizare a agri
culturii, asigurîndu-se prin aceasta 
un cadru organizatoric superior care 
sporește răspunderea pentru folosirea 
mijloacelor mecanizate, interesul pen
tru producții sporite.

în spiritul preocupărilor constante 
ale conducerii partidului pentru în
făptuirea noii revoluții agrare, pentru 
dezvoltarea agriculturii și buna apro
vizionare a populației se înscrie 
HOTĂRÎREA COMITETULUI POLI
TIC EXECUTIV PRIVIND NOI MA
SURI DE STIMULARE A PRODU
CĂTORILOR AGRICOLI, pe baza 
unui sistem de prime peste preturile 
de bază, pentru produsele contractate 
și livrate statiflui, diferențiate în 
funcție de produs si în mod progresiv 
în raport cu cantitatea de produse pe 
hectar — ceea ce va determina ca 
unitățile agricole si producătorii indi
viduali să primească suplimentar în 
anul agricol 1981—1982 circa 14 miliar
de lei. în același context al grijii sta
tornice pentru perfectionarea sistemu
lui de contractări și achiziții se cuvin 
menționate DECRETELE CONSILIU
LUI DE STAT privind contractările si 
achizițiile de produse agricole vege
tale, animale, păsări și produse ani
male. Deosebita însemnătate a noilor 
reglementări constă in faptul că ele 
sînt menite să întărească rolul stimu
lator al sistemului contractărilor si 
achizițiilor de produse agricole si. 
strîns legat de aceasta, al pîrghiilor 
de .cointeresare in realizarea politicii 
agrare a partidului, să asigure mai 
buna așezare pe principii economice 
a schimbului de produse între oraș si 
sat. astfel îneît să stimuleze toate 
unitățile, pe toți producătorii agricoli 
în sporirea producției agricole si a 
livrărilor la fondul de stat.

Consecventa neabătută cu care 
partidul acționează pentru lărgirea si 
adîncirea democrației socialiste, ridi
carea pe un plan superior a auto- 
conducerii muncitorești si autogestiu- 
nii economico-financiare. creșterea 
rolului colectivelor de oameni ai 
muncii în conducerea întregii vieți 
economico-sociale se vădește din nou 
în IMPORTANTELE REGLEMEN
TARI LEGALE ADOPTATE DE 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA. 
Semnificația majoră a modificărilor 
și completărilor aduse Legii privind 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii și Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, ca și Legii privind organi
zarea si conducerea unităților socia
liste de stat decurge din faptul că ele 
asigură cadrul legal pentru dezvol
tarea formelor de participare directă 
a oamenilor muncii Ia conducerea 
societății, exercitarea efectivă a 
drepturilor și îndatoririlor organelor 
de conducere colectivă si personalu
lui muncitor din flecare unitate în 

îndeplinirea sarcinilor de plan si 
gospodărirea cu maximă eficientă a 
părții din avuția națională încredin
țate spre administrare, întărirea dis
ciplinei și răspunderii în activitatea 
economică, organizarea si functio
narea unităților socialiste de stat pe 
baza principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii financiare, 

în același context al preocupărilor 
privind continua perfecționare a sis
temului instituțional al democrației 
noastre socialiste s-au înscris, ca un 
eveniment cu ample semnificații, 
conferințele reprezentanților oameni
lor muncii. în cursul cărora a avut 
loc CONSTITUIREA CONSILIILOR 
JUDEȚENE ALE OAMENILOR

CRONICA LUNII DECEMBRIE

MUNCII, noi organisme ale autocon
ducerii muncitorești, avînd rolul să 
asigure o mai bună organizare si 
coordonare unitară a activității con
siliilor oamenilor muncii din între
prinderi și instituții, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
acestora în scopul atragerii tot mai 
active a celor ce muncesc la condu
cerea activității economico-sociale.

Incununînd larga gamă a acțiunilor 
desfășurate în cursul celor trei ediții 
ale acestuia, PARTICIPAREA TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PRESTIGIOASELE MANIFES
TĂRI DIN CADRUL FESTIVALU
LUI „CÎNTAREA ROMÂNIEI" a 
reliefat, o dată mai mult, deosebita 
atenție și prețuirea pe care partidul 
le acordă acestei manifestări de pro
porții naționale, înglobînd milioane 
de oameni ai muncii, menită să valo
rifice forța de creație si tradițiile mi
lenare ale poporului, să contribuie la 
îmbogățirea tezaurului culturii socia
liste și la educarea revoluționară a 
maselor. Dialogul fructuos și exigent 
purtat in acest cadru de secretarul 
general al partidului cu creatori pro
fesioniști și amatori a prilejuit trans
miterea de noi si prețioase indicații 
referitoare la sporirea eficientei edu
cative a actului de cultură, la reali
zarea în condiții superioare a func
ției complexe a festivalului de tribu
nă activă a formării omului nou în 

spiritul ideilor nobile ale socialis
mului.

Pe planul politicii externe, MESA
JUL DE ANUL NOU AL TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ca 
și cuvîntarea rostită la ÎNTÎLNIREA 
de la sfîrșitul anului CU CORPUL 
DIPLOMATIC acreditat în tara noas
tră au subliniat cu tărie — în con
dițiile situației internaționale actuale 
atît de complexe, caracterizată prțn 
ascuțirea contradicțiilor între diferite 
state și grupări de state, persistența 
unui șir de conflicte militare, escala
da continuă a arsenalelor mondiale — 
necesitatea intensificării eforturilor 
statelor și popoarelor pentru oprirea 

cursei înarmărilor, prevenirea unui 
catastrofal război atomic, reluarea 
cursului spre destindere, securitate și 
colaborare internațională.

Mesajul cheamă, astfel, la conti
nuarea și intensificarea acțiunilor ge
nerate de strălucita INIȚIATIVĂ DE 
PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU — acțiuni care au do
minat în cursul lunii decembrie, ca 
și în luna precedentă, viata politică 
din țara noastră, dînd expresie înaltei 
conștiințe politice a poporului român, 
hotărârii sale ferme de a milita, îm
preună cu forțele înaintate, cu po
poarele din Europa și din lume, 
pentru făurirea unei lumi fără arme 
și războaie, a păcii și colaborării.

Cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, reafirmîndu-și sprijinul 
entuziast față de întreaga politică in
ternă a partidului și statului nostru, 
și-au exprimat satisfacția și deplina 
aprobare față de conținutul mesaje
lor adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din împuternicirea Marii 
Adunări Naționale, conducătorilor 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii, în vederea asigurării succe
sului negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva.

Un moment din cele mai marcante 
In vasta activitate generată de iniția
tivele și demersurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu l-a constituit 
uriașa ADUNARE POPULARĂ din 

5 decembrie de la București. în ca
drul căreia peste 300 000 de locuitori 
ai Capitalei și delegații din toate ju
dețele țării au făcut să răsune cu pu
tere voința neclintită de pace a în
tregului popor român.

Cuvîntarea rostită la acest mare fo
rum al păcii de tovarășul Nicolae 
Ceausescu constituie o înflăcărată 
chemare la rațiune, la acțiune unită 
pentru a opri, pînă nu este prea tîr- 
ziu, politica înarmărilor, pentru apă
rarea dreptului suprem al oamenilor 
Ia viată, la dezvoltare liberă și pros
peră. Cuvîntarea cuprinde un amplu 
și concret program de acțiune vizînd 
toate laturile fundamentale ale pro
cesului de dezarmare — de la înlă

turarea rachetelor și denuclearizarea 
Europei la interzicerea armelor de 
exterminare în masă pe tot globul și 
înfăptuirea dezarmării generale.

Inițiativele de pace ale președinte
lui României, Apelul către popoarele 
și forțele democratice din întreaga 
lume, toate manifestările pe linia 
păcii ce au loc în România și care se 
conjugă armonios cu marile demon
strații antinucleare și antirăzboinice 
din alte țări din Europa și de pe alte 
continente s-au bucurat de un larg 
ecou și o deosebită prețuire din par
tea opiniei publice mondiale — o 
nouă dovadă grăitoare în acest sens 
fiind distincția „Placheta dc aur a 
Giuntei regionale Piemont", conferită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
semn de omagiu și de apreciere a 
operei sale consacrate cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

în contextul acțiunilor determinate 
de inițiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ca urmare a 
hotărîrii simpozionului internațional, 
ținut Ia București în luna septembrie, 
cu participarea unor reprezentanți de 
seamă ai vieții științifice din întreaga 
lume, de a se înființa un Comitet in
ternațional de inițiativă în vederea 
pregătirii Congresului mondial al oa
menilor de știință în sprijinul păcii, 
s-a constituit Comitetul național 
român „Oamenii de știință și pacea", 
menit să conlucreze activ cu savanții 

din celelalte țări în lupta pentru 
pace, dezarmare, progres. Ca pre
ședinte al Comitetului național român 
a fost aleasă tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, care 
se bucură de o înaltă prețuire în tară 
și peste hotare pentru marea sa con
tribuție adusă la dezvoltarea științei 
românești contemporane, la întărirea 
cooperării internaționale dintre oa
menii de știință in interesul păcii și 
progresului. Dealtfel, o recunoaștere 
semnificativă a meritelor sale și tot
odată o înaltă cinstire adusă științei 
românești le-a constituit alegerea to
varășei Elena Ceaușescu ca membru 
titular al Academiei Europene de 
Științe, Arte și Litere și membru al 
Comitetului de onoare al Academiei, 
înminarca Diplomei respective și a 
Insignei de aur a Academiei.

Preocuparea constantă a României 
pentru DEZVOLTAREA RELAȚII
LOR CU TOATE ȚĂRILE SOCIA
LISTE și-a găsit în cursul lunii de
cembrie noi materializări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat, ast
fel, la festivitățile de la Moscova cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 75 de 
ani de către tovarășul Leonid Brej- 
nev, căruia i-a inminat Ordinul „Vic
toria socialismului", conferit pentru 
contribuția deosebită adusă la dezvol
tarea colaborării și prieteniei româ- 
no-sovietice. Ia promovarea cauzei 
socialismului și păcii.

Pe aceeași linie a adîncirii relațiilor 
multilaterale cu țările socialiste s-au 
înscris și convorbirile pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, cu ministrul 
sovietic al culturii, Piotr Demicev, 
cu vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Bulgariei. A. Lukanov.

La București a avut loc ședința 
Comitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Comunicatul dat 
publicității exprimă voința acestor 
state de a conlucra pentru soluțio
narea celor mai actuale probleme din 
domeniul dezarmării și securității în 
Europa și în lume. Primindu-i pe 
participantii la reuniune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că rezultatele ei vor in
fluența pozitiv viata politică mon
dială.

Totodată, convorbirile președintelui 
României cu ministrul comerțului al 
Turciei, cu prim-ministrul landului 
Baden-Wiirttemberg, cu vicepreședin
tele Republicii Guyana, cu reprezen
tanți ai cercurilor economice din 
S.U.A., ca și vizita oficială a prim- 
ministrului român în Irak se înscriu 
pe linia politicii consecvente a Româ
niei de DEZVOLTARE A RELAȚII
LOR CU TOATE STATELE LUMII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE.

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U. s-au întrerupt, la 
18 decembrie, urmînd a fi reluate în 
curind pentru epuizarea ordinii de 

zi. în ultima fază a lucrărilor, au 
fost adoptate prin consens un șir de 
REZOLUȚII INIȚIATE DE ȚARA 
NOASTRĂ în probleme deosebit de 
importante, cum ar fi cele privind 
reducerea cheltuielilor militare, regle
mentarea pașnică a diferendelor din
tre state, întărirea relațiilor de bună 
vecinătate, desfășurarea în 1985 a 
Anului internațional al tineretului. 
Totodată, țara noastră a fost co
autoare la numeroase alte rezoluții 
din domeniul dezarmării, edificării 
noii ordini economice internaționale 
și altele.

Au fost suspendate, de asemenea, 
pînă spre mijlocul lunii februarie lu
crările REUNIUNII GENERAL- 
EUROPENE DE LA MADRID, la re
luare ele urmînd a se axa pe proiec
tul de document final prezentat de 
țările neutre și nealiniate, care încor
porează și rezultatul eforturilor altor 
state, între care și România, pentru a 
se scoate reuniunea din actualul im
pas. Important este ca — așa cum a 
arătat în permanentă România — 
toate statele participante să depună 
eforturi, să manifeste voință politică 
pentru ca reuniunea să se încheie 
prin adoptarea unui document sub
stanțial, care să deschidă noi perspec
tive procesului de edificare a secu
rității europene.

SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJ
LOCIU a cunoscut în luna încheiată 
noi elemente de încordare, îndeosebi 
ca urmare a hotărîrii parlamentului 
israelian de anexare a înălțimilor 
Golan. Guvernul și poporul român au 
considerat acest act — ilegal și 
neavenit — ca o violare fla
grantă a principiului inadmisibilității 
anexării de teritorii ocupate prin 
forță. în cursul convorbirii pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut-o 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P.. precum și 
la primirea delegației Uniunii inter
parlamentare arabe, a fost reafirma
tă poziția consecventă a României 
privind necesitatea unei reglementări 
juste, globale, pașnice a situației jiu. 
Orientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile ocupate 
în 1967. pe solutionarea problemei po
porului palestinian, inclusiv consti
tuirea unui stat independent, asigu
rîndu-se, totodată, integritatea și su
veranitatea tuturor statelor din zonă.

★
Rezultatele remarcabile dobîndite 

de România socialistă în anul înche
iat confirmă o dată mai mult justețea 
politicii sale interne și externe, oferă 
poporului nostru temeiul încrederii 
nestrămutate că, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. va 
urca în 1982 noi trepte spre socialism 
și comunism, își va spori contributi» 
la înfăptuirea mărețelor aspirații de 
pace și progres ale întregii omeniri.

Tudor OI.ARU 
Ion FÎNTÎNARU

<•



la Început de an nou, mesajul președintelui româniei socialiste

REAFIRMĂ IMPERATIVUL SUPREM AL EPOCII NOASTRE:

MESAJE DE ANUL NOU ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE

Acțiunea fermă, unită și solidară a popoarelor 
pentru salvgardarea păcii, pentru dezarmare, 
înțelegere și colaborare pe întreaga planetă

Acum, în pragul Noului An, ne adresăm încă o dată popoare
lor Europei, popoarelor întregii lumi, să întărim solidaritatea și 
să intensificăm lupta pentru dezarmare, pentru apărarea dreptu
lui fundamental al popoarelor la libertate, la viață, la pace! Fie 
ca anul 1982 să determine înseninarea vieții internaționale, întă
rirea încrederii și conlucrării între toate națiunile - condiție 
esențială a progresului economi co-social al tuturor popoarelor, 
a apărării păcii mondiale! • .

NICOLAE CEAUȘESCU
r Din Mesajul de Anul Nou adresat întregului nostru popor

Este o frumoasă tradiție a po
porului român ca. la' cumpăna ani
lor. să-și adreseze sie însuși și, 
totodată, să adreseze tuturor prie
tenilor cele mai bune gînduri și 
urări, tradiție care și de data 
aceasta și-a găsit o grăitoare ex
presie în Mesajul rostit la postu
rile. de radio și televiziune de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvintele însufletitoare ale 
Mesajului, fiecare locuitor al pa
triei și-a regăsit dorințele cele 
mai scumpe ca anul ce vine să fie 
un an de noi împliniri in înfăp
tuirea programului partidului de 
dezvoltare economico-socială, în 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a națiunii, noastre socia
liste, în întărirea independenței și 
suveranității ei. In același timp, 
fiecare locuitor al patriei și-a re
găsit în cuvintele Mesajului năzu
ințele cele mai fierbinți de salvgar
dare a păcii, astăzi atît de primej
duită. de oprire a cursei absurde a 
înarmărilor, de apărare a dreptului 
fundamental al oamenilor la viață, 
libertate, progres.

într-adevăr, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Me
sajul de Anul Nou, ca și în cuvîn- 
tarea rostită cu prilejul primirii șe
filor misiunilor diplomatice acredi
tați în tara noastră, situația inter
națională cunoaște momente deose
bit de dificile -----

arsenalele au atins di
mensiuni fără precedent ; în loc de 
a-și găsi rezolvare, problemele li
tigioase din diferite zone ale glo
bului s-au Înrăutățit.

Acestei tendințe i s-a opus si 
i se opune însă cealaltă tendință 
— respectiv lupta popoarelor împo
triva politicii imperialiste și colo
nialiste, pentru o politică nouă de 
pace, destindere și reducere a înar
mărilor, de apărare a independen
ței și suveranității națiunilor. Pe 
bună dreptate,, arăta președintele 
Republicii. în ultimă instanță per
spectivele de viitor ale umanității 
sint nemijlocit legate de lupta din
tre aceste două tendințe diametral 
opuse ce se înfruntă pe arena 
mondială, iar în fața fiecărui stat 
se ridică întrebarea fundamentală, 
de la care nu poate, exista eschi
vare — pe ce poziție se situează, 
ce cale politică urmează ?

La această întrebare. România a 
dat și dă în permanență răspunsul 
limpede al faptelor, un răspuns iz- 
vorit din înaltul simț de responsa
bilitate față de soarta întregii uma
nități. Acest răspuns și-a găsit o 
strălucită întruchipare in inițiativa 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în demersurile sale de 
însemnătate istorică pentru făurirea 
unei Europe fără arme nucleare, 
în amplele acțiuni de masă ce au 
avut loc pe tot cuprinsul patriei.

culminind cu grandioasa adunare 
populară de la București, cu Apelul 
adresat de poporul rom&n tuturor 
popoarelor lumii — care toate la 
un loc demonstrează. în modul cel 
mai concludent, că România socia
listă este angajată trup și suflet 
de partea păcii.

în acest spirit de înalt umanism. 
Mesajul de Anul Nou al președin
telui României, considerentele ex
puse la întîlnirea cu corpul diplo
matic evidențiază cerințele primor
diale pentru salvarea civilizației 
umane, trasează direcțiile funda
mentale de acțiune în acest scop, 
care se constituie într-un veritabil 
program de pace, securitate si des
tindere în Europa si în lume.

La ora actuală. Europa este zona 
cu cea mai mare concentrare de ar
mament nuclear de pe glob si toc
mai de aceea, așa cum arăta secre
tarul general al partidului, sarcina 
prioritară este de a se face totul 
pentru a se opri amplasarea de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul statelor euro
pene, pentru a se retrage rachetele 
existente, pentru a se trece la redu
cerea arsenalelor și realizarea unei 
Europe fără arme nucleare. In a- 
cest sens. Mesajul de Anul Nou a 
reafirmat dezideratul. împărtășit, 
desigur, de toate popoarele lumii, 
ca negocierile sovieto-americane de 
la Geneva să se încheie cu succes. 
Omenirea este îndreptățită să as

ie două mari puteri im- 
;ct in aceste negocieri să 
zoința politică necesară, 
■ în spiritul dezideratelor 
anități ; în același timp, 
r ca toate țările europe- 
ună cuvîntul, într-o for- 
1. asupra unor probleme 

. sa însemnătate capitală.
os1 ’ită importantă prezintă 

>’ ■ i de către tovarășul
...vuiae Ceaușescu a necesității — 
și posibilității reale — de a se 
realiza un echilibru autentic al for
țelor nu prin ridicarea nivelului 
înarmărilor, ci prin reducerea con
tinuă a acestora. Aceasta ar con
stitui temelia acelei încrederi indis
pensabile între state pe care să se 
poată clădi procesul treptat al 
dezarmării generale și, iu primul 
rînd, al celei nucleare.

Cu deosebită forță de convingere, 
președintele României a reamintit 
că, pe deasupra deosebirilor de 
orînduire socială. Europa repre
zintă o unitate geografică, econo
mică și socială, că întărirea si dez
voltarea acestei unități trebuie să 
fie una din principalele preocupări 
ale popoarelor continentului. Un 
pas de seamă spre realizarea unui 
asemenea obiectiv major l-ar con
stitui încheierea cu succes, in anul 
in care am pășit, a reuniunii de la 
Madrid, inclusiv adoptarea hotărî- 
rii de a se convoca conferința de 
întărire a încrederii și dezarmare 
în Europa.

In condițiile cind 1981 a fost anul 
menținerii și accentuării focarelor 
de conflict din diferite regiuni ale 
globului, care au căpătat dftnen- 
siuni și mai primejdioase, o altă 
cerință imperioasă a vieții inter
naționale o constituie intensificarea 
eforturilor pentru ca toate litigiile 
și diferendele dintre state să fie so
luționate numai pe calea pașnică a 
tratativelor, făcîndu-se totul pentru

eliminarea forței și a amenințării 
cu forța din relațiile mondiale. Ca 
și pină acum — subliniază pre
ședintele Republicii — România va 
acționa cu toată fermitatea în a- 
ceastă direcție, care răspunde inte
reselor tuturor națiunilor, dorinței 
ce le animă de a trăi în pace, de 
a-și consacra forțele propășirii si 
bunăstării lor.

Manifestarea puternică în activi
tatea economică mondială a feno
menelor de criză, persistenta rela
țiilor de inechitate au avut. în 
cursul anului trecut. profunde 
repercusiuni negative asupra dez
voltării economico-sociale a tuturor 
statelor. Iată de ce acțiunea 
fermă pentru depășirea greutăților 
ivite, pentru reașezarea economiei 
mondiale pe baze stabile, pentru 
dezvoltarea unei colaborări econo
mice echitabile, inclusiv în ce pri
vește soluționarea problemelor sub
dezvoltării și edificării noii or
dini economice internaționale, se 
înscrie ca unul din marile coman
damente ale actualității, in sprijinul 
căruia România este hotărâtă să de
pună in continuare toate eforturile.

Toate acestea sint probleme 
fundamentale ale umanității, a că
ror rezolvare impune tuturor state
lor să acționeze cu înaltă răspun
dere politică, și cu atît mai mult 
țărilor mari, cărora le revine un rol 
important în viata internațională, 
în același timo. așa cum a scos în 
evidență din nou. cu toată puterea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pro
blemele păcii, ale dezarmării, ale 
independentei naționale, ale pro
gresului economic si social sint pro
bleme deosebit de complexe, a că
ror soluționare necesită aportul și 
participarea nemijlocită a tuturor 
statelor lumii — țările mici si mij
locii, țările în curs de dezvoltare si 
nealiniate, care reprezintă marea 
majoritate a omenirii, fiind chema
te să se manifeste tot mai activ, 
să-și spună tot mai ferm cuvintul. 
Nu încape îndoiala că, prin acțiu
nea unită, solidară și convergentă 
a tuturor statelor și popoarelor, a 
forțelor democratice de pretutin
deni, este pe deplin posibil să se 
asigure pacea, să se realizeze pași 
concreți în direcția îmbunătățirii 
climatului politic general, a rezol
vării echitabile, în spiritul răspun
derii și dreptății, a tuturor marilor 
probleme ale contemporaneității.

Evidențiind, într-un moment de 
răspîntie a dezvoltării mondiale, 
acest adevăr fundamental. Mesajul 
de Anul Nou al conducătorului 
partidului și statului nostru se con
stituie într-o chemare înflăcărată 
adresată popoarelor Europei, ale 
întregii lumi, de a-și întări solida
ritatea și a-și • intensifica lupta 
pentru apărarea dreptului funda
mental la viată, pace și libertate al 
tuturor locuitorilor Terrei. Arătînd 
calea sigură de a cărei înfăptuire 
depinde transformarea în realitate 
trainică a așteptărilor întregii uma
nități. Mesajul deschide, astfel, o 
perspectivă însufletitoare si inspiră 
un puternic optimism, mobilizează 
la lupta pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor și salvgardarea civiliza
ției planetei, pentru înlăturarea pri
mejdiei războiului. pentru asigu
rarea viitorului pașnic al întregii 
omeniri.

PRAGA. — în mesajul cu prilejul 
Anului Nou, Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele R. S. Ceho
slovace. a relevat succesele dobîndi- 
te de ponorul cehoslovac in cursul 
anului 1981 si s-a referit la sarcinile 
ne 1982. în legătură cu obiectivele 
anului 1982. el a relevat că „pentru 
a se face fată sarcinilor actuale. în 
condițiile interne si externe mult mai 
complexe, sint necesare sprijinul si 
munca productivă mai intensă a tu
turor. spiritul gospodăresc si disci
plina". Secretarul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a arătat, tot
odată. că este necesară salvgardarea 
păcii mondiale.

ULAN BATOR. — în mesajul de 
Anul Nou. secretarul general al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R.P. Mongo
le. Jumjaaghiin Tedenbal. arată că 
anul 1981 a marcat o importantă eta
pă de dezvoltare a tării pe multiple 
planuri, în conformitate cu hotărîrile 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
P.P.R.M. în continuare, referindu-se 
la situația internațională, el a relevat 
creșterea potențialului economic, teh- 
nico-știintific si de apărare al țări- ’ 
lor socialiste, inițiativele si acțiunile 
acestora vizînd reducerea încordării 
din viata internațională actuală, o- 
prirea cursei înarmărilor si preveni
rea unei catastrofe nucleare.

ATENA — Președintele Greciei, 
Constantin Karamanlis, a declarat, 
între altele, cu prilejul Anului Nou. 
că, în condițiile de „incertitudine și 
îngrijorare" în care omenirea inau
gurează anul 1982. cind problemele 
mondiale au luat de curînd ,,o di
mensiune mai periculoasă și mai 
acută", relațiile externe ale Greciei 
și problemele care privesc securita
tea tării trebuie să dețină „priorita
tea absolută". Președintele Greciei a 
subliniat, de asemenea, că ordinea 
internațională trebuie să recunoască 
dreptul fiecărui popor de a trăi și a 
se dezvolta liber.

LISABONA. — într-o alocuțiune 
rostită cu prilejul Anului Nou. pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, a apreciat că în anul 
1982 problema cea mai presantă cu 
care va fi confruntată tara este si
tuația economică dificilă. în vederea 
soluționării dificultăților din acest 
domeniu, el s-a pronunțat pentru co
operarea dintre sectoarele public și 
particular ale economiei.

NICOSIA — Adresîndu-se poporu
lui cipriot cu prilejul Anului Nou, 
președintele Spyros Kyprianou a 
menționat obiectivele enumerate . de 
guvernul său pentru anul 1982 — rea
lizarea demilitarizării depline a tării. 
Șeful statului cipriot a adresat un 
apel la transpunerea în viață a pre
vederilor rezoluțiilor Națiunilor Unite 
privind Ciprul, în scopul ajungerii 
la o soluționare justă a problemei 
cipriote, care să garanteze unitatea, 
integritatea teritorială, independenta 
deplină, suveranitatea și politica de 
nealiniere a Republicii Cipru.

SALISBURY — în mesajul rostit 
la postul național de televiziune cu 
prilejul Noului An. primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a reafirmat hotărîrea guvernu
lui său de a continua cursul orientat 
spre înfăptuirea unor transformări 
social-economice profunde în viata 
țării. El a apreciat că în anul 1981 
s-au obținut o serie de rezultate im
portante în dezvoltarea și consoli
darea tînărului stat independent Zim
babwe. Sarcinile consolidării puterii 
populare au fost, în 1981, îndeplinite 
cu succes. Noi — a spus el — am 
hotărîț să proclamăm anul 1982 ca 
„an al reconstrucției naționale".

DAKAR. — în mesajul de sfîrșit de 
an, președintele Republicii Senegal, 
Abdou Diouf, a subliniat. între altele, 
că țara sa va continua „politica de 
deschidere în domeniul relațiilor ex
terne".

Senegalul, a spus Abdou Diouf, va 
continua să acorde prioritate proble
melor colaborării economice și de 
securitate politică ale statelor din

Africa și, în mod deosebit, celor din 
Africa de vest.

KHARTUM. — Președintele Suda
nului, Gaafar El Nimeiri, a declarat, 
în Mesajul de Anul Nou. că tara sa 
va rămine ferm atașată principiilor 
politicii de nealiniere si că va spri
jini. si în viitor, mișcările de elibe
rare națională din sudul Africii. în 
lupta lor împotriva colonialismului si 
discriminării rasiale. Totodată, a sous 
el, Sudanul respinge categoric ane
xarea de către Israel a înălțimilor 
Golan. El Nimeiri a subliniat că va 
continua eforturile vizînd restabilirea 
solidarității între țările arabe.

ANTANANARIVE. — Președintele 
Madagascarului. Didier Ratsiraka, a 
subliniat, în mesajul de Anul Nou. 
că tara sa intră în anul 1982 cu în
credere în justețea drumului de 
dezvoltare socialistă ne care si l-a 
ales. Pentru edificarea unei noi so
cietăți. a dreptății și echității so
ciale — a spus el — este nevoie de 
muncă și perseverență și de ridica
rea conștiinței maselor populare. Ma
dagascarul, la fel ca și alte țări în 
curs de dezvoltare, a declarat pre
ședintele Ratsiraka. este confruntat 
cu mari dificultăți economice. Ele 
sint generate, înainte de toate, de 
criza economiilor statelor capitaliste, 
de decalajele, care se adîncesc conti
nuu, între statele sărace și cele bo
gate. de faptul că marile monopoluri 
capitaliste subminează preturile la 
produsele agricole exportate de Ma
dagascar si de alte țări în curs de 
dezvoltare.

CETATEA VATICANULUI. — în 
mesajul său de 1 Ianuarie — dată 
proclamată de Vatican „Ziua mon
dială a păcii" — consacrat în cea mai 
mare parte pericolului pe care îl re
prezintă pentru pacea lumii cursa 
înarmărilor. îndeosebi înarmarea nu
cleară, papa loan Paul al II-lca a 
arătat că spectrul unui conflict nucle
ar face ca omul să trăiască pe Pă- 
mînt „într-o permanentă stare de 
frică". Citind dintr-un document re
feritor la armele nucleare, elaborat 
de Academia pontificală de științe, 
el a evidențiat că, în condițiile unui 
război nuclear, „in afară de pierde
rile masive de vieți omenești, sufe
rințele populației supraviețuitoare ar 
fi incomensurabile". Vorbitorul, s-a 
pronunțat, totodată, pentru inițierea 
de acțiuni hotărîte din partea tuturor 
popoarelor și guvernelor pentru ca, 
prin intermediul negocierilor, să se 
pună capăt definitiv cursei înarmări
lor.

DELHI. — Adresîndu-se națiunii cu 
prilejul Anului Nou. primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, a de
clarat că speră ca anul 1982 să a- 
ducă pace si prosperitate pentru tara 
sa și pentru întreaga lume. Premie
rul indian și-a exprimat, totodată, 
încrederea in capacitatea Indiei de a 
depăși dificultățile aflate în calea 
dezvoltării sale.

COPENHAGA. — în mesajul cu pri
lejul Anului Nou. primul ministru al 
Danemarcei, Anker Joergensen, a 
declarat că în 1982 principala pro
blemă social-economică a țării va fi 
șomajul, care afectează în prezent 
nouă la sută din forța de muncă. El 
a menționat că cea mai mare parte 
dintre cei 300 000 de șomeri sint ti
neri. Pe de altă parte, premierul 
danez a afirmat că pe plan extern 
țara sa se pronunță pentru conti
nuarea procesului destinderii si pen
tru realizarea dezarmării.

ADDIS ABEBA. — Pacea SÎ dez
voltarea sint cele două sarcini prio
ritare aflate în fata Africii, a subli
niat în mesajul său de Anul Nou 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane, 'Edem Kodjo. Da
torită eforturilor politice coordonate 
și perseverente, O.U.A. a obținut 
anumite succese, dar mai are încă 
de rezolvat numeroase probleme, 
între care problema Namibiei. Pacea 
ne continent depinde de unitatea si 
solidaritatea tuturor statelor indepen
dente din Africa, de respectarea 
principiilor care au stat la baza în
temeierii O.U.A., a relevat Edem 
Kodjo.
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F. Germania, Helmut Schmidt
„îngrijorare față de situația economică din lume
Un interviu «A cancelarului R

Romulus CAPLESCU

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziarului „The 
New York Times", cancelarul R.F. 
Germania. Helmut Schmidt, si-a ex
primat îngrijorarea față de situația 
economică din lume, caracterizată de 
recesiune și care se poate transforma 
în depresiune economică. El a adău
gat că. după părerea sa, cele mai 
multe dintre guvernele statelor din 
emisfera nordică nu intuiesc gravi
tatea situației ; „țările occidentale au 
o rată a șomajului mai ridicată decît 
oricînd în perioada postbelică. Dacă

această situație va continua, ea se va 
solda cu o amplă mișcare de nemul
țumire și revoltă. în special în rindul 
tinerilor, care nu vor putea găsi su
ficiente locuri de muncă" — a aver
tizat Helmut Schmidt.

Cancelarul vest-german a recunos
cut. pe de altă parte, nivelul excesiv 
de ridicat al dobînzilor practicate în 
țările occidentale, explicînd că aces
tea se află antrenate într-o compe
tiție pentru atragerea de capitaluri 
străine excedentare.

A UNIUNII BIRMANE
i -...--..-.........................  -

r/ Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane vă 

adresez cordiale felicitări însoțite de cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și bunăstare poporului birmanez.

Exprim convingerea că bunele raporturi existente între țările noastre se 
vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor noastre, al întăririi păcii 
și cooperării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
< j . x | I Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul birman sărbătorește îm
plinirea a 34 de ani de la pro
clamarea independentei naționale. 
La 4 ianuarie 1948. deasupra cu
polei aurite a celebrei pagode Shwe 
Dagon din Rangoon a fost înălțat 
pentru prima oară steagul Uniunii 
Birmane, eveniment ce a încununat 
năzuința poporului birman de a 
păși pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. Salutată cu simpatie de 
poporul român, ca și de toate po
poarele iubitoare de pace si liberta
te, apariția pe harta lumii a nou
lui stat a fost rodul unei lupte în
delungate pentru scuturarea jugului 
colonial, pentru emanciparea națio
nală și progres social.

După cucerirea independenței, a- 
ceastă străveche țară și-a concen
trat eforturile7 spre lichidarea gre
lei moșteniri ă trecutului,. spre dez
voltare economică și socială — în 
special după ■' venirea la putere a 
Consiliului Revoluționar, condus de 
generalul U Ne Win, cind a fost 
lansat un vast program de dezvol
tare, cunoscut sub denumirea „Ca
lea bir mană, spre socialism". An
samblul de măsuri adoptate în a- 
ceastă perioadă a dus la lărgirea 
și consolidarea sectorului de stat 
în economie prin naționalizarea di
verselor setrtoare — comerț exte
rior, bănci, societăți de asigurare, 
întreprinderi din industria extrac
tivă și din alte ramuri etc. Ca ur
mare, sectorul de stat realizează în 
prezent cea mai mare parte a pro
ducției industriale.

în ultimii ani au fost concen
trate însemnate mijloace pentru

depistarea de noi zăcăminte de ma
terii prime necesare industriei, pre
cum și pentru lărgirea bazei de 
energie și combustibil. Astfel a spo
rit considerabil producția de ener
gie electrică, iar cea de petrol s-a 
dublat în ultimii cinci ani. prevă- 
zindu-se ca Birmania să devină țară 
exportatoare de țiței. Reforma agra
ră, urmată de crearea unei rețele 
de cooperative, a dus la creșterea 
substanțială a producției agricole. 
Birmania fiind unul din marii expor
tatori de orez. S-au înregistrat, de 
asemenea, progrese în domeniul în- 
vățămîntului, sănătății și ocrotirii 
sociale. Un moment important în 
dezvoltarea statului birman l-a con
stituit proclamarea, în urmă cu opt 
ani, a Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane — statul birman pro- 
movind pe plan extern o politică 
de colaborare cu toate țările, indi
ferent de sistemul lor social-politic.

în spiritul solidarității militante 
cu toate națiunile care pășesc pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului birman 
îndreptate spre consolidarea inde
pendentei naționale, spre înfăptui
rea aspirațiilor sale de progres și 
pace. între România și Birmania 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, bazate pe deplină ega
litate în drepturi, stimă și respect 
reciproc. Dezvoltarea în continua
re, pe multiple planuri, a relațiilor 
româno-birmane corespunde intere
selor ambelor popoare, cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Apel la pace și dezarmare
adresat de Camera Deputaților a Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Camera Deputaților a Mexi
cului a lansat un apel guvernelor si 
parlamentelor din lumea întreagă în 
favoarea păcii și pentru încetarea 
cursei înarmărilor. Apelul subliniază 
necesitatea garantării dreptului oa
menilor de a supraviețui și de a avea 
o viață decentă si cheamă toate țări
le lumii să depună- eforturi în fa
voarea denuclearizării și a dezar
mării complete. în document se sub
liniază. de asemenea. necesitatea

respectării principiilor neintervenției 
și autodeterminării popoarelor, a in
stituirii unei noi ordini economice 
internaționale. După ce se arată că 
situația internațională este caracteri
zată prin sporirea încordării si a 
focarelor de conflict. în apel se ro^n- 
tionează că actuala cursă a îna.ftă- 
rilor. pe lingă faptul că irosește im
portante resurse care ar putea fi 
utilizate pentru bunăstarea omului, 
contribuie la deteriorarea climatului 
politic international.

împotriva amplasării de arme nucleare 
pe teritoriul Danemarcei

PARIS 4 (Agerpres). — într-un in
terviu apărut în ziarul „Le Matin", 
din Paris, premierul danez Anker 
Joergensen a reafirmat opoziția tării 
sale fată de amplasarea de arme 
nucleare pe teritoriul Danemarcei.

Reamintind că o poziție similară are 
și Norvegia. Joergensen a spus : 
„Vom depune eforturi pentru ca a- 
ceastă zonă denuclearizată să se ex
tindă asupra unei părți cit mai mari 
din Europa".

Măsuri în vederea relansării economiei elene
- anunțate de primul ministru, Andreas Papandreu

ATENA 4 (Agerpres). — într-un

l1'AGENȚIILE DE PRESA 
scurt

BILANȚUL ACTELOR DE VIOLENȚA DIN SALVADOR pe 11 luni ole 
anului trecut se ridica la 11 723 asasinate, 1 808 persoana dispărute și 
776 atentate - informează agenția France Presse. Printre victime s-au 
aflat țărani în vîrstă de la 16 la 30 de ani, iar dintre persoanele dispă
rute numeroase erau din rindul muncitorilor și studenților. Numărul refu- 
giaților este estimat la 229 000, dintre care circa 140 000 se află în Mexic, 
50 000 în Guatemala și Honduras, iar restul în celelalte state din America 
Centrală.

CAMERUNUL DENUNȚA POLI
TICA DE APARTHEID promovată 

rîlv.' f-egimul rasist de la Pretoria, 
precum și actele de agresiune ale 
armatei sud-africane împotriva 
.„statelor din prima linie", prin care 
Republica Sud-Africană încearcă 
să împiedice acordarea independen
tei Namibiei, să zădărnicească în
făptuirea de schimbări progresiste 
în sudul continentului african — a 
declarat președintele camerunez 
Ahmadou Ahidjo. El s-a pronunțat 
împotriva oricăror forme de inge
rință în treburile interne ale altor 
state cu scopul de a destabiliza si
tuația din tinerele țări africane in
dependente.

PREȘEDINTELE PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G., 
fostul cancelar Willy Brandt, care 
efectuează o vizită oficială in Cipru,

a fost primit luni, la Nicosia, de 
președintele Spyros Kyprianou. cu 
care a conferit asupra problemei ci
priote ?i a actualității internaționa
le. Willy Brandt a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu ministrul ci
priot al afacerilor externe. Nicos 
Rolandis.

ÎN VEDEREA DESCOPERIRII 
DE NOI REZERVE DE PETROL, 
în raportul pe luna ianuarie al 
OPAEP (Organizația țărilor arabe 
exportatoare de petrol) se relevă că 
statele membre trebuie să finanțeze 
activități de cercetare în vederea 
găsirii de noi rezerve de petrol fie 
în lumea arabă, fie in alte state în 
curs de dezvoltare. Aceasta, în- 
trucît numeroase țări in curs de 
dezvoltare nu au posibilitatea să în
treprindă asemenea prospecțiuni în 
propria tară — se spune in raport.

Potrivit documentului, „o strategie 
arabă" în acest domeniu ar permite 
țărilor arabe producătoare de petrol 
să coopereze mai strins între ele în 
domeniul schimbului de informații 
și de experiență.

FILM DEDICAT LUPTEI PEN
TRU INDEPENDENȚĂ A PO
PORULUI ZIMBABWE. La Luan
da, Maputo și Salisbury a fost pro
iectată recent, simultan, prima co
producție cinematografică mozam- 
bicano-angoleză, al cărei titlu este 
„Mulfumim Zimbabwe". Filmul este 
dedicat luptei poporului Zimbabwe 
pentru independență, reflectind, tot
odată, sprijinul acordat de țările 
africane vecine împotriva dușmanu
lui comun — colonialismul. Reali
zatorii filmului sint angolezul Car
los Henrique și mozambicanul Juo 
Costa.

IRAKUL ȘI R. D. P. YEMEN 
au hotărît să procedeze la un schimb 
reciproc de ambasadori, posturile 
respective fiind vacante de aproxi
mativ doi ani, informează agenția 
irakiană de știri — I.N.A. într-un 
comunicat al Ministerului irakian 
de Externe se precizează că hotă

rîrea a fost luată din dorința celor 
două țări de a întări relațiile bi
laterale.

CONVORBIRI ÎNTRE PREMIE
RII SPANIEI ȘI PORTUGALIEI. 
La Madrid a avut loc luni o întil- 
nire intre președintele guvernului 
spaniol, Leopoldo Calvo Sotelo, și 
primul ministru al Portugaliei, 
Francisco Pinto Balsemao. A ,fost 
discutată problema intrării celor 
două țări in Piața comună și s-a 
procedat la o trecere in revistă a 
situației internaționale.

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A.. Alexander Haig, va vizita 
Egiptul și Israelul, probabil la 
sfîrșitul acestei luni — informează 
agenția Associated Press, care citea
ză declarația lui Kamal Hassan Aii, 
vicepremier și ministrul egiptean al 
afacerilor externe.

DOLARUL ÎN SCĂDERE, In pri
ma zi de activitate din 1982 la 
bursele monetare, cursul dolarului 
american a înregistrat o importantă 
scădere in raport cu yenul japonez 
— de la 220,25 yeni (in ultima zi a 
anului trecut) la 217,80 yeni per 
dolar. Declinuri similare ale valu
tei americane s-au înregistrat și în 
raport cu monedele vest-europene.

ȘEFUL DIPLOMAȚIEI ITALIE
NE. Emilio Colombo, urmează să 
efectueze, începînd de azi. o vizită 
oficială de două zile in Arabia Sau- 
dită — informează agenția M.E.N.

DIRECTORUL BIROULUI FE
DERAL DE INVESTIGAȚII (F.B.I.), 
William Webster, a anunțat că circa 
1 400 de membri ai Administrației 
americane fac în prezent obiectul 
unei anchete, fiind învinuiti de co
rupție.

ACCIDENT. Ca urmare a explo
ziei care s-a produs la mina de 
cărbune din localitatea sud-coreea- 
nă Thaebek, situată la circa 170 
kilometri sud-est de Seul, nouă mi
neri și-au pierdut viața. Acumula
rea excesivă de bioxid de carbon 
face ca activitățile de salvare să fie 
împiedicate. Cauzele exploziei nu 
au fost încă stabilite.

CAPRICIILE VREMII. Mari fur
tuni de zăpadă si tornade s-au abă
tut asupra unor întinse regiuni ale 
teritoriului Statelor Unite. începînd 
cu 31 decembrie 1981, bilanțul pre
liminar al victimelor înregistrate se 
anunță tragic : în total. 36 de morți 
din cauza frigului și zăpezii, și alte 
299 de persoane care au pierit in 
accidentele ce s-au produs pe dru
murile publice ca urmare a timpu
lui nefavorabil.

PRIORITATE DEZVOLTĂRII AGRICULTURII IN ȚĂRILE ANDINE. 
Junta Acordului de la Cartagena va acorda cea mai mare atenție, în 1982, 
dezvoltării sectoarelor agriculturii și creșterii animalelor, precum și pro
iectelor de promovare a schimburilor comerciale dintre țările membre 
ale Pactului Andin, a declarat, la Lima, Jose de la Puente Redbill, coordo
nator al juntei. Totodată, el a anunțat că aceste chestiuni urmează să 
fie abordate in cadrul viitoarei reuniuni a organizației, care va avea loc 
la 26 ianuarie la Lima.

discurs televizat, primul ministru al 
Greciei. Andreas Papandreu. a anun
țat că în principalele întreprinderi 
ale tării vor fi formate „consilii de 
supraveghere" pentru a aplica orien
tările fundamentale ale guvernului. 
Aceste organisme vor include repre
zentanți aleși ai muncitorilor, auto
rităților locale, statului si consiliilor 
de administrație ale companiilor, sar
cina lor constînd în armonizarea pro
gramului întreprinderilor — stabilit 
de consiliile lor executive — cu 
programul guvernamental de dezvol
tare. Asemenea consilii vor fi î" fiin
țate în întreprinderi miniere, sa tiere 
navale, siderurgie, fabrici de ciment, 
uzine de îngrășăminte etc.

Andreas Papandreu a anuntat că 
guvernul a luat măsuri pentru relan
sarea generală a economiei, pentru 
combaterea inflației, pentru încuraja
rea investițiilor și crearea de noi 
locuri de muncă. în scopul reducerii 
șomajului. Va fi inaugurată o nouă 
politică fiscală și socială, reajustînd

scara impozitelor pe venituri, creînd 
înlesniri pentru persoanele cu veni
turi mici, inclusiv în obținerea lo
cuințelor. Va fi stabilit un control 
asupra preturilor si costurilor de 
producție și se va supraveghea ni
velul costului vieții.

în ce privește investițiile străine, 
ele vor fi încurajate in măsura In 
care vor conduce la crearea unor noi 
locuri de muncă, vor proteja mediul 
ambiant, vor promova exporturile si 
vor introduce o tehnologie nouă.

Pe de altă parte, premierul grec a 
declarat că se are în vedere crearea 
de cooperative agroindustriale. VmK. 
de asemenea, dezvoltată industria 
farmaceutică grecească.

Aceste măsuri se adaugă celor 
prezentate la 13 decembrie 1981, 
care se refereau, printre altele, la 
scara mobilă a salariilor si pensiilor, 
la ajutorul acordat întreprinderilor 
mici și mijlocii și la punerea în 
aplicare. în 1983. a unui plan cincinal 
de dezvoltare.

Componența noului guvern egiptean
CAIRO 4 (Agerpres). — Noul prim- 

ministru al Egiptului, Fuad Mohieddin, 
desemnat de președintele Hosni Mu
barak în această funcție, a anunțat 
componența guvernului pe care îl 
conduce, constituit prin remanierea 
vechiului cabinet.

După cum remarcă agențiile inter
naționale de presă, modificările ope
rate în componența guvernului egip
tean urmăresc întărirea sectorului 
economic. A fost formată o nouă 
echipă însărcinată cu problemele 
economice și financiare și au fost 
numiți noi titulari în fruntea minis
terelor industriei, agriculturii, turis
mului, informațiilor, sănătății.

Structurile de bază ale guvernului 
egiptean au rămas neschimbate în 
urmă acestei remanieri. în compo
nența cabinetului au intrat 12 noi 
membri, iar alți 9 au părăsit echipa 
guvernamentală. Patru dintre cei 
cinci vicepremieri își mențin porto
foliile. De asemenea, își păstrează 
posturile titularii ministerelor aface
rilor externe, apărării și producției 
militare și al petrolului, Kamal Has
san Aii, Mohamed Abdel Halim Abu 
Ghazala și, respectiv, Ahmed Ezzed- 
dine Hilal.

Luni, noul cabinet a depus Ju- 
rămîntuL

Divergențe intre partidele social-democrat 
si liberal din Marea Britanie

LONDRA 4 (Agerpres). — Un prim 
diferend grav a apărut între parti
dele social-democrat si liberal din 
Marea Britanie. care. în urmă cu 
cîteva luni, au format o alianță elec
torală în vederea viitoarelor alegeri 
generale.

Negocierile electorale dintre cele 
două partide au fost, astfel, întrerup
te. David Steel, liderul Partidului Li
beral, încercind să atenueze amploa
rea divergențelor, a afirmat că, fiind 
vorba de împărțirea celor aproape 
620 de circumscripții ale țării, este

inevitabilă apariția unor dezacorduri. 
El a anunțat, în acest sens, o întreve
dere de conciliere cu William Rod
gers.

Dacă divergentele se mențin, relevă 
numeroși observatori ai vieții politice 
britanice, va fi foarte greu de men
ținut noua alianță centristă cind se 
vor pune problemele definirii unui 
program electoral comun și stabilirii 
unui acord definitiv asupra candida- 
ților desemnați la viitoarele alegeri 
generale, prevăzute să se desfășoare 
cel mai tîrziu în 1984.
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