
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMII DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN, 

CONDUSA RE TOVĂRĂȘII PIETRO LONGO, 
secretar general al partidului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12257 ' Miercuri 20 ianuarie 1982 6 PAGINI - 30 BANI

Pentru îndeplinirea planului 
și ridicarea nivelului calitativ 

al întregii activități din industrie, 
construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor, pentru sporirea continuă 

a producției agricole
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Nu putem gindi ziua de 24 ianua

rie. sărbătoarea unirii din 1859, fără 
a intra în istorie. în cea națională 
și in cea universală. Și. întotdea
una. o asemenea incursiune imi 
relevă citeva fapte mai puțin ob
servate. De pildă, că în istoria po
porului și a statului nostru lipsește 
nu numai practica, dar și noțiunea 
de cucerire. Mqj ales marile imperii 
și-au consumat istoria, adică pu
terea și gloria, măcinînd în dublă, 
dacă nu chiar triplă formă de ex
ploatare: socială, națională, colo
nială. Așa a fost : de la faraonii 
egipteni pină la epoca modernă, 
cind conștiința națională a devenit 
o idee forță, cu filozofia, politica și 
aspirațiile lor. Tot veacul al 
XIX-Iea a fost numit „al naționa
lităților". Al luptei complexe, revo
luționare, pentru libertate națională 
și independentă statală. Căci, în 
fond, ideea eliberării naționale a 
popoarelor subjugate nu a fost de- 
cit o extindere a libertății indivi
duale, pentru care s-au bătut revo
luționarii englezi sau francezi din 
veacurile XVII și XVIII, cuprinzind 
întregul popor. Nu cred că națiu
nile subjugate au cunoscut in vea
cul XIX proverbul african care 
zice : „turma unită obligă leul să 
se culce flămînd“. Dar revoluțiile, 
de la 1800 pină la revoluția socia
listă, asta au făcut : au realizat, pe 
baza valorilor și a conștiinței na
ționale. o unitate, o solidaritate in
ternă, in care au cuprins economia, 
politica, ideologia, arta, toate trans
formate in arme de luptă împotriva 
stăpinirilor. Unirea a devenit, cum

împreună cu poporul, pentru împlinirea
aspirațiilor poporului

Istoria stă mărturie 
că marile sale epoci au 
fost ilustrate de perso
nalități de excepție, al 
căror destin s-a con
topit pină la identifi
care cu devenirea u- 
manitâții insâși.

Scrutind propria 
noastră istorie. încă de 
la temelia ei ne răsare 
monumental chipul pă
rintelui nostru Bu- 
rebista, cel care, ase
menea lui Decebal de 
mai tîrziu. avea tăria 
să se confrunte de la 
egal la egal cu cea mai 
puternică forță a în
tregii antichități. Im
periul roman. Atunci 
cind un alt mare pe
ricol amenința însăși 
existenta națională, 
cind întregul continent 
dezbinat se găsea in 
fața puhoiului otoman, 
pămintul românesc,

care avea nenorocul de 
a constitui chiar digul 
ce trebuia să reziste 
fantasticei presiuni ce, 
odată revărsată, nu 
s-ar mai fi oprit pină 
la țărmul Atlanticului, 
pămintul acesta româ
nesc cu același firesc 
cu care iși creste bra
zii și păltinasii a știut 
să-și nască. să-si 
crească, să-și umple 
de virtuți propriii fii 
ce aveau să-i fie sal
vatori. pe Mircea, pe 
Ștefan, pe Mihai. în 
alt. moment decisiv, 
acela al descătușării 
revoluționare de la 
1848, neamul românesc 
i-a avut în frunte pe 
Bălcescu. Kogălnicea- 
nu. Iancu.

Toate aceste mărețe 
figuri, slujindu-și pa
tria. au îmbogățit prin 
propriile fapte tezau

-mărturie supremă a conștiinței de sine a națiunii
a spus M. Kogălniceanu, „cheia de 
boltă" a existentei oricărei națiuni. 
Și orice națiune, conștientă de 
drepturile sale, dornică să existe ca 
atare sub soarele devenirii, a deve
nit adversarul necruțător al celor ce 
voiau s-o înrobească. întîi a existat 
poporul. Apoi s-a realizat, cu trudă 

I și jertfă extinsă pe milenii, statul 
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national, statul în granițele etniei șl 
ale limitelor geografice ale graiului. 
Pentru împlinirea acestui, destin nu 
ne-am avut decit pe noi înșine. Și 
pămintul în Care ne-am zămislit. 
Unirea a rezultat din armonica geo
grafie a spațiului carpato-dunârean. 
A rezultat din etnogeneza daco-ro- 
mană și din rezistența față de nu
meroasele migrațiuni, după mereu 
nealteratul principiu de viată : „apa 
trece, pietrele rămin". A rezultat 
dintr-o posibilitate de a face să 
funcționeze o gamă de căi ale uni
tății economice, politice, militare si 
culturale. Așa s-a înfăptuit prima 
unire, cea de la 1600. Unirea lui 
Mlhai Viteazul, care a trecut cu 
spada peste Carpați nu ca să cuce
rească teritoriu, ci ca să unească 

rul comun al omenirii. 
Sint cunoscute apelu
rile patetice ale lui 
Ștefan către principii 
occidentali pentru în
făptuirea unei unități 
a Europei. Victoriile 

Vasile REBREANU

ciștigate de Mihai ca 
si înfăptuirea de către 
el a marelui si eternu
lui nostru vis de uni
tate națională au uimit 
și au umplut de admi
rație pe cronicarii 
timpului, iar chipul 
său, in mijlocul cele
brităților Vremii. stă 
și azi la loc de cinste 
in muzeele europene. 
Despre Horea se scria 
pină în cele mai în
depărtate colturi ale

Telegrama adresată

C.C. al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
de participanții la lucrările 
celui de-al Vl-lea congres 

al cooperației meșteșugărești
Dind glas sentimentelor celor aproape 400 000 de oameni al muncii 

din organizația noastră — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — participanta la cel de-al Vl-lea Congres al cooperației meșteșu
gărești din Republica Socialistă România folosesc acest prilej pentru a 
exprima adînca lor recunoștință fată de grija și sprijinul pe care partidul, 
dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le acordați permanent acestui sector al economiei naționale.

Cu profundă mindrie patriotică pentru mărețele realizări obținute de 
Întregul popor în cincinalul 1976—1980, ca si in primul an al cincinalului 
calității și eficientei, puternic însuflețiți de perspectivele luminoase des
chise de hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, participantii la 
forumul nostru, toti cooperatorii meșteșugari nutresc fată de dumnea
voastră cele mai profunde sentimente de dragoste și aleasă prețuire pentru 
pilduitoarea dăruire cu care-vă consacrati. fără răgaz, ridicării patriei pe 
culmi tot mai înalte de progres, civilizație și bunăstare, triumfului cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

La această oră de bilanț pentru cooperația meșteșugărească, vă ra
portăm că am îndeplinit prevederile cincinalului 1976—1980 înainte de 
termen, obtinînd peste plan 4,8 miliarde lei producție globală, 2,8 miliarde 
lei producție-marfă industrială și prestări de servicii neindustriale în in
dustria mică, livrind suplimentar importante cantități de mărfuri la 
fondul pieței și la export. Toate aceste realizări au fost obținute pe fondul 
creșterii eficienței economice, al întăririi autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, materializate, intre altele. Intr-un volum suplimentar de 
beneficii de peste 1 miliard lei.

Și în anul pe care l-am încheiat de curînd. primul din actualul cinci
nal. am reușit să realizăm prevederile planului la valoarea productiel- 
marfă industrială și a prestărilor de servicii neindustriale — indicator 
care sintetizează întreaga activitate a sectorului nostru — in proporție de 
100,3 la sută, obținînd o creștere de peste 23 miliarde lei. fată de reali
zările anului 1980.

Orientările de o deosebită valoare teoretică șl practică cuprinse tn I 
Mesajul pe care 1-ati adresat congresului nostru constituie, pentru toți 
oamenii muncii din cooperația meșteșugărească, un amplu și mobilizator 
program de acțiune, care ne direcționează magistral activitatea viitoare, 
in consens cu marile obiective ale înfloririi neîncetate a României socia
liste. Tn spiritul indicațiilor de excepțională însemnătate ale Mesajului 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, congresul nostru 
a adoptat importante hotăriri menite să ducă la o mai bună valorificare 
a priceperii și puterii de muncă a cooperatorilor meșteșugari, a bazei 
tehnico-materiale. in scopul Îndeplinirii exemplare a. sarcinilor de olan 
ale actualului cincinal, al sporirii contribuției organizației noastre la dez
voltarea neîncetată a economiei naționale.

y'^(Continuare tn pag, a Il-a)

frații, alungind stăpinii străini. „De 
Ia 1600, scrie N. lorga, nici un ro
mân n-a mai putut gindi Unirea 
fără uriașa Iui personalitate, fără 
paloșul sau securea lui ridicată spre 
cerul dreptății, fără chipul lui de 
curată și desăvirșită poezie tragică". 
De la 1699, cind pe culmile Carpați- 
lor s-au înfipt bornele cu vulturul 

bicefal al habsburgilor. posibilită
țile legăturilor dintre frați s-au în
greuiat mult. Dar de întrerupt nu 
s-au întrerupt niciodată. Carpațil 
au rămas coloana vertebrală a sta
tului român, existent înainte de -a 
fi înscris în atlase. Turmele au pen
dulat sezonier, din munte-n șes și 
din șes in munte, transpottînd nu 
numai bogăție, ci și viers de „Mio
riță" și cuget românesc. Cartea ro
mânească, ca și doina și hora și cu
sătura de pe cămașă, ca șl mode
lele de sculptură a porților și ura
rea colindelor au circulat din Arad 
in Constanța și din Sighet in 
Giurgiu.

La sfîrșitul veacului al XVIII-lea, 
cind iluminiștii transilvăneni ticlu- 
iau „Supplex Libellus Valachorum" 

continentului. Ca si 
despre Unirea de la 
1859, ca Si despre cu
cerirea independentei 
la 1877.

E bine să ni le rea
mintim toate acestea 

nu numai dintr-o jus
tificată mindrie națio
nală. nu numai din 
respectul ce-I datorăm 
înaintașilor, ci pentru 
a desluși cu toată cla
ritatea un adevăr ce se 
impune să fie subli
niat : lubindu-și ou 
patimă pămintul natal 
marii bărbați ai acestui 
popor au militat întot
deauna pentru buna 
Înțelegere in primul 
rind cu popoarele 

vecine, dar si cu cele 
mai îndepărtate, cu 
toate popoarele lumii.

Pentru acest sfirșit 
de secol si de mileniu 
încărcat de contradic
ții, subminat de ambi
ții anacronice, ostenit 
de sporirea nemăsura
tă a arsenalelor mili
tare, in anul marii sale 
uniri poporul român 
și-a născut bărbatul 
In care a întruchipat 
toată zestrea neprețui
tă a iluștrilor înaintași.

în persoana primu
lui președinte al 
României socialiste, 
poporul român si-a ri
dicat în lumină ca rod 
al aspirațiilor de vecii 
întregi setea sa de li
bertate. de indepen
dentă, de dreptate, de 
unitate. de egalitate 
desăvirșită intre toți

poporul român avea conștiința de 
sine, clar și răspicat formulată. în
tru cererea drepturilor la libertate 
și unitate, la existentă ca popor de 
sine stătător. Eram conștienți, pen
tru că. așa cum scria Eminescu, 
„simplul fapt că noi românii, citi ne 
aflam pe pămînt. vorbim o singură 
limbă, „una singură" ca nealte po
poare, ce ne înconjoară, e dovadă 
destulă că așa voim să fim noi și 
nu altfel".

Revoluția din 1848 a găsit po
porul român pregătit spiritualmen- 
te intru împlinirea unității națio
nale. care, cum spunea Bălcescu, 
venea de departe, din adîncul seco
lelor, pentru că ea „fu visarea Iu
bită a voievozilor noștri cei viteji, 
a tuturor bărbaților noștri cei mari 
care întrupară în sine individuali
tatea și cugetarea poporului, spre 
a o manifesta lumii".

în 1859. ca șl înainte, ca și după 
această dată, ideea și acțiunea de 
unire românească a avut și mulți 
adversari. De aceea nu s-a putut 
înfăptui decit în etape și numai 
prin voința, lupta și jertfa poporu
lui. Așa cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Dominația 
străină nu a reușit să înăbușe se
tea de libertate a poporului, să 
stingă puternica sa dorință de uni
tate. Greutățile și suferințele nu 
făceau decit să aprindă și mai pu
ternic flacăra luptei pentru înche
garea națiunii, să întărească senti
mentul patriotismului, ai demni
tății naționale. Ideile comunității
(Continuare in pag. a IV-a)

fiii săi fără deosebire 
de naționalitate.

în persoana secreta
rului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, po
porul român iși vede 
întruchipată dorința sa 
de progres in toate 
domeniile, precum și 
chezășia că toate ma
rile sale perspective 
de dezvoltare arrno- 
nioasă si multilaterală 
vor fi împlinite.

în persoana comu
nistului de omenie, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România 
îsi vede întruchipată 
dorința ei de convie
țuire pașnică si con
structivă cu toate ță
rile planetei numite
(Continuare 
in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, marți, dele
gația Partidului Socialist Democratic 
Italian, condusă de tovarășul Pietro 
Longo, Secretar general al partidu
lui, care, la invitația C.C, al P.C.R..

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a retinut Ia 
dejun pe secretarul general al Parti
dului Socialist Democratic Italian, 
tovarășul Pietro Longo.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

As dori să exprim satisfacția mea. a conducerii de 
partid, pentru relațiile bune existente intre partidele noas
tre. pentru că ati răspuns invitației si ati făcut această 
vizită.

Am avut discuții ample asupra multor probleme. Con
sider că aceste discuții vor contribui la întărirea colabo
rării noastre in luDia pentru o politică de destindere, de 
independentă națională si pace, pentru o Europă fără ar
mament nuclear, nentru soluționarea tuturor problemelor 
existente in lume ne calea tratativelor, nentru renunțarea 
la forță si la amenințarea cu forța.

Desigur, problemele sint destul de complicate sl cer din 
partea tuturor partidelor si forțelor oolitice. a guverne
lor. o acțiune susținută, pătrunsă de răspundere pentru 
cauza păcii si independentei popoarelor, cer să nu se în
treprindă nimic care să agraveze situația internațională.

Am discutat — si trebuie, să remarc cu satisfacție — 
despre raporturile bune dintre România si Italia, despre 
perspectivele lor de dezvoltare. De asemenea, am dis
cutat un cerc larg de probleme. Desigur, este normal ca 
in contextul atitor probleme complexe să existe si in
terpretări si păreri deosebite asupra unora sau altora. 
Dar esențial este — după părerea mea — faptul că por
nim de la necesitatea ca popoarele să fie lăsate să-si so
luționeze problemele ele insele, asa cum doresc, să-si 
aleagă calea dezvoltării, fără amestec din afară, că apli
căm neabătut principiile egalității, respectului indepen
dentei si suveranității naționale, neamestecului in trebu
rile interne. Aceasta constituie o cerință fundamentală 
pentru destindere, pentru pace, pentru o colaborare re
ciproc avantajoasă.

As dori să exprim dorința si convingerea că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Socialist De
mocratic Italian se vor dezvolta in continuare — aceasta 
corespunzind intereselor noDoarelor noastre, cauzei păcii, 
destinderii si colaborării Internationale.

In sănătatea dumneavoastră, tovarășe Longo I
In sănătatea dumneavoastră, a tuturor I

BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI
PREȘEDINTELUIREPUBLICII ISLAMICE MIȘUN, MOHAMMAD ZIA-U1-HA0!

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, astăzi sosește intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră președintele Republicii Isla
mice Pakistan, Mohammad Zia-ul-Haq, impreună cu doamna Zia-ul-Haq.

Mohammad Zia-ul-Haq, pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan, s-a născut la 12 au
gust 1924 în localitatea Jullun- 
dur. A absolvit Colegiul la 
Delhi. A urmat apoi cursurile 
Colegiului de ofițeri superiori 
de la Quetta, pe care le-a În
cheiat in 1955, după care a 
[Ocupat diferite funcții militare. 
La 1 martie 1976 a fost înaintat 
la gradul de general și a fost 
numit șef al Statului Major al 
Armatei.

La 5 iulie 1977 a preluat pu
terea, devenind administrator- 
șef al Legii marțiale și șef al 
guvernului. La 16 septembrie 
1978 a fost desemnat președin
te al Republicii Islamice Pa
kistan.

Proclamarea independenței 
de stat, in 1947, a permis po
porului pakistanez să depună 
eforturi intense pe calea înlă
turării urmărilor subdezvoltă
rii, eforturi ce au avut un ca
dru și mai propice după pro
clamarea. in 1956. a Republicii 
Islamice Pakistan. Au fost 
puse bazele unei Industrii pro
prii, prin realizarea unor im
portante obiective economice 
în domeniile siderurgiei, con
strucțiilor de mașini, petrochi
miei, textilelor. O atentie deo
sebită a fost acordată agri
culturii. Menținerea unui ritm 
cit mai ridicat posibil al dez
voltării economice, valorifica
rea pe scară largă a resurselor natu
rale constituie, în continuare, preocu
pări principale ale guvernului pa
kistanez.

După 5 Iulie 1977 principalele 
obiective ale guvernului au fost rea

Astăzi, în jurul orei 16,00, posturile de radio și televiziune vor transmite, direct, cere
monia sosirii președintelui Republicii Islamice Pakistan, Mohammad Zia-ul-Haq, care, la 
invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, vă efectua, impreună cu doamna Zia-ul-Haq, o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră.

face o vizită de prietenie in tara 
noastră. Din delegație fac parte to
varășii Ruggero Poletti, vicesecretar 
general al P.S.D.I.. deputat în Parla
mentul european, Ivanka Corti, mem
bru al Direcțiunii, șeful Secției relații 
internaționale a C.C. al P.S.D.I.,'

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Con
stantin Dăscălescu. Petru Enache, 
Emilia Sonea, Lucian Drăguț.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Ruggero Poletti, Ivanka 
Corti. Gianni Moroni.

lizarea păcii șl liniștii tn țară, rein- 
viorarea economiei și accelerarea rit
mului de dezvoltare. ■ lificarea unei 
societăți eliberate de sărăcie, igno
rantă si exploatare, bazată pe prin
cipiile egalității social-economice. 

Gianni Moroni, membru al C.C.. șeful 
Secretariatului politic al P.S.D.I.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu și Constantin Dăscăles- 
cu. membri ai Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.,
(Continuare în pag. a V-a)

în timpul dejunului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Pietro Longo au rostit 
toasturi.

Toastul tovarășului 
Pietro Longo

Tovarășe președinte, tngădulti-mi să vă mulțumesc pen
tru această ospitalitate, intr-adevăr călduroasă, plină de 
prospețime.

Dună ce a arătat că In cursul convorbirilor prietenești 
Pe care le-a avut cu conducerea Partidului Comunist Ro
mân s-au făcut dese referiri la activitatea comună a ce
lor două partide si subliniind că nartidul său împărtă
șește cea mai mare parte a opiniilor exprimate in ca
drul acestor dialoguri, tovarășul Pietro Longo a spus t 
Trebuie să acționăm pentru a crea condiții mai bune des
tinderii in lume si. mai ales, in Europa. România — a 
arătat secretari») general al P.S.D.I. — poate face mult 
in această direcție pentru că președintele Nicolae 
Ceausescu se bucură de un prestigiu care a trecut din
colo de frontierele tării sale, dincolo de frontierele ță
rilor europene si se extinde Pe Întregul glob. Noi pu
tem face mai puțin, dar vom face tot posibilul ca tara 
noastră — in cadrul Comunității Europene. Alianței Atlan
tice si Internaționalei Socialiste —. să-si aducă contribu
ția la cauza nobilă a păcii.

Sintem convinși că pacea omenirii poate II obținută 
dacă oamenii. aDartinind diferitelor sisteme sociale si eco
nomice. manifestă dorința menținerii păcii, suveranității, 
independentei popoarelor.

Dumneavoastră, tovarășe președinte, ati manifestat mul
tă grijă pentru asigurarea păcii si conlucrării intre po
noare.

Manifestindu-și speranța că anul care a Început și cel 
ce vor veni vor da mai multe speranțe de Dace omenirii, 
vorbitorul a arătat că P.S.D.I,. Italia vor acționa pentru 
dezarmare, pentru a asigura Europei un rol tot mai im
portant in menținerea securității si păcii mondiale.

In acest spirit — a spus el —. multumindu-vă pen
tru primire, vreau să toastez pentru dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. nentru ceilalți tovarăși din con
ducerea Partidului Comunist Român, care asigură viito
rul fericit al poporului român !

Pentru prietenia dintre popoarele român sl Italian I

crearea condițiilor pentru in
troducerea procesului demo
cratic.

în ultimii patru ani. produ
sul national brut a înregistrat 
o rată de creștere de aproxi
mativ 6 la sută anual. Produc
ția industrială a sporit cu 9 la 
șută anual, iar cea agricolă — 
cu 4,5 Ia sută. Programul anual 
de dezvoltare pentru 1981—1982 
acordă prioritate agriculturii și 
regiunilor rurale, zonelor ră
mase în urmă, precum șl sec
torului energetic.

Crearea unui Consiliu Fede
ral, după alegerile locale din 
1979, este considerată un pas 
important pe calea asocierii ce
tățenilor de toate profesiile și 
categoriile sociale la condu
cerea treburilor obștești.

Pe plan extern, Pakistanul 
promovează o politică bazată 
pe principiile Cartei O.N.U., ale 
mișcării de nealiniere, pre
ședintele Mohammad Zia-ul- 
Haq exprimîndu-și convin
gerea că numai intr-un climat 
international de pace. secu
ritate și stabilitate pot fi reali
zate progrese în dezvoltarea 
social-economică internă. Por
nind de la aceasta. Pakistanul 
depune eforturi pentru menți
nerea păcii internaționale, 
fiind un membru activ al miș
cării de nealiniere. Președin
tele Zia-ul-Haq a exprimat in 
repetate rînduri dorința de

pace a tării sale, precum și îngrijo
rarea in legătură cu creșterea ten
siunii internaționale, de natură să 
pună in pericol pacea în lume, su-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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încheierea lucrărilor celui de-al Vl-lea Congres al cooperației meșteșugărești

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)
Hotăriți să transpunem In fapt liniile directoare ale 

dezvoltării industriei mici si serviciilor pentru popu
lație, ne angajăm să acționăm cu toată consecventa 
pentru dublarea volumului acestora, ajunglnd la 47 
miliarde lei în anul 1985. prin organizarea superioară a 
Întregii noastre activități. în vederea extinderii si di
versificării producției de bunuri de consum destinate 
fondului pieței si exportului, a celor de artă populară 
Si artizanat, realizării, reconditionării si reparării 
obiectelor de folosință îndelungată pentru populație si 
a pieselor de schimb, intensificării colaborării cu in
dustria de stat. In consens cu îndatoririle esențiale 
ce revin sectorului nostru, un accent deosebit vom pune 
pe dezvoltarea Si diversificarea prestărilor de servicii 
pentru populație, Îmbunătățirea calității acestora, in
troducerea si extinderea unor activități frecvent so
licitate de cetățeni, urmărlndu-se cuprinderea mal Ju
dicioasă a teritoriului localităților urbane, Îndeosebi a 
noilor cartiere de locuințe, apropierea serviciilor de 
cei cărora acestea le sint destinate. In vederea du
blării volumului prestărilor, vor fi Introduse forme mo
derne de satisfacere a cererilor oamenilor muncii, asi- 
gurindu-se. totodată, un climat de ordine si disci
plină, de solicitudine și respect fată de cetățeni.

In dezvoltarea producției industriei mici, un accent 
deosebit va fi pus pe extinderea continuă a muncii la 
domiciliu, cu deosebire In județele cu tortă de muncă 
feminină excedentară, urmind ca, in 1985, jumătate 
din producția de artă populară să se realizeze prin 
această formă de lucru cu importante valențe econo
mice și sociale.

Așa după cum ne-atl indicat dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, se va acționa In
tr-o măsură mult mai mare pentru punerea în valoare 
a surselor de materii prime și materiale locale, con
comitent cu valorificarea materialelor recuperabile șl 
refolosibile, cu reducerea consumurilor de materii 
prime, energie și combustibili, prin reprolectarea pro
duselor și îmbunătățirea tehnologiilor.

Militînd neabătut pentru sporirea contribuției coo
perației meșteșugărești la echilibrarea balanței co
merciale și de plăti a tării, vom intensifica activitatea 
de creare a unor mărfuri solicitate ne plata mondială, 
care să fie realizate fn sortimente și modele com
petitive. astfel incit să asigurăm dublarea volumului 
exportului sectorului nostru in acest cincinal.

Pentru consolidarea organizatorică si economico-fi- 
nanciară a cooperativelor, pentru apărarea și dezvol
tarea avutului obștesc, vom urmări cu perseverentă 
creșterea eficientei economice a întregii activități, a 
fiecărei unități, pe baza aplicării ferme a noului me

Marți. 19 ianuarie, s-au încheiat 
lucrările celui de-al Vl-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești din Re
publica Socialistă România.

La lucrările congresului au parti
cipat tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vlceprim-mi- 
nistru al guvernului, conducători al 
unor instituții și organizații econo
mice și obștești centrale.

în prima parte a ședinței s-a dat 
dtire sintezei lucrărilor celor patru 
secțiuni desfășurate luni dună- 
amiază.

In cadrul dezbaterilor generale din 
cea de-a doua zi a congresului au 
luat cuvîntul tovarășii : Ion Chiriles- 
cu, vicepreședinte al UCECOM. Ele
na Doina Ciupea, președintele Uniu
nii cooperativelor meșteșugărești din 
municipiul București — ramura con
fecții. tricotaje, încălțăminte, prestări 
neindustriale. Viorel Tîrău. președin
tele Cooperativei ..Meșteșugarul" Te- 
iuș. județul Alba. Arseneta Dutules- 
cu, președintele U.J.C.M. Argeș, Mi
ron Puiu, președintele Cooperativei 
..Călimanul1* Toplita. județul Harghi
ta. Florica Nitescu. președintele 
U.J.C.M. Gorj. Teodor Onaca. meca
nic la Cooperativa „Elect rometal" 
Oradea, Lenuța Tarhon. președintele 
U.J.C.M. Vaslui, Adalbert Kuki. pre
ședintele U.J.C.M. Satu Mare. Anca 
Rămneanțu, vicepreședinte al U.J.C.M. 
Vilcea, Ion Fumeâ, președintele 
U.J.C.M. Prahova, Rodica Măciucă, 
președintele U.J.C.M. Brașov. Ludo
vic Pop. președintele U.J.C.M. Mara
mureș. Gică Dumitru, președintele 
U.J.C.M. Neamț. Marcela Furtună, 
vicepreședinte al Cooperativei „Del
ta" — Tulcea, Ioan Pintea. președin
tele U.J.C.M. Cluj. Tatiana Caranfil, 
croitoreasă la Cooperativa „Progre
sul" — Galați. Grigore Draaomir, 
președintele Cooperativei „Confecția" 
— Brăila. Viorica Bunescu. președin
tele Cooperativei „Arta Populară" — 
Tîrgoviște. loan Rob. președintele 
U.J.C.M. Hunedoara, Maria Moisoiu. 
președintele U.J.C.M. Botoșani.

Vorbitorii au dat o Înaltă apre
ciere Mesajului adresat congresu

canism economlco-financiar, a autogestiunli șl au
toconducerii muncitorești, gospodăririi raționale, cu 
rezultate superioare, a materiilor prime și materialelor, 
Înlăturării oricăror forme de risipă.

Conștienți că realizarea în cele mal bune condiții 
a sarcinilor ce ne revin în actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre impune îmbunătățirea substanțială 
a stilului și metodelor de muncă, 6intem hotăriti să 
promovăm In întreaga activitate un suflu înnoitor, di
namic. revoluționar, să veghem la continua dezvoltare 
a democrației cooperatiste, asigurând participarea ac
tivă a tuturor oamenilor muncii la conducerea și gos
podărirea unităților noastre, să dezvoltăm in rindu- 
rile cooperatorilor meșteșugari o atitudine Înaintată 
față de muncă și avutul obștesc, consecvent călăuziți de 
principiile și normele eticii si echității socialiste.

Acum, în preajma aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul Înțelept al întregii noastre națiuni, re
voluționarul consecvent, omul de idei și de faptă, care 
de aproape o jumătate de veac militat! neobosit pen
tru progresul și prosperitatea țării, vă adresăm, din 
adîncul inimilor noastre, scumpa urare „La mulți 
ani !“. cele mai fierbinți urări de viață lungă și pu
tere de muncă, spre binele și fericirea intregului 
popor.

In numele tuturor acelora care ne-au delegat la 
acest congres, vă mulțumim din adincul inimilor 
noastre, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul neprecupețit si indi-umarea 
petmanentă pe care conducerea de partid, dumnea
voastră personal, le acordați cooperației meșteșugă
rești. In același timp vă asigurăm că vom munci cu 
toată pasiunea și dăruirea pentru a ne spori contri
buția la progresul neîntrerupt al patriei, la ridicarea 
necontenită a bunăstării poporului.

Folosim și acest prilej pentru a ne exprima totala 
adeziune și aprobarea deplină fată de Apelul pentru 
dezarmare și pace al Froptului Democrației și Unității 
Socialiste. Noua și strălucita dumneavoastră inițiativă 
de pace găsește un profund ecou în inimile noastre, 
ea constituind un puternic imbold în luptă hotărîtă a 
întregului popor pentru apărarea muncii sale pașnice, 
a vieții, libertății și independentei sale.

Ne angajăm In fata partidului, în fata dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, să nu precupe
țim nici un efort în munca noastră de zl cu zi. să mi
lităm cu toată energia și răspunderea pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, care vor asigura progresul con
tinuu și prosperitatea tării noastre, Înaintarea neabă
tută a României spre comunism.

CONGRESUL AL VI-LFfl RL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Ultima zi a lucrărilor
lui de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, document ce con
stituie un adevărat program de lucru 
pentru toți oei ce lucrează in coope
rația meșteșugărească, exprimîndu-si 
anga jamentul unanim. In numele .ce
lor pe care li reprezintă, de a acțio
na cu toată hotărârea pentru tradu
cerea sa in viată.

Participants la dezbateri au expri
mat deosebita prețuire fată de munca 
neobosită pe care o depune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și statului, pentru dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei naționale, 
ca și a cooperației meșteșugărești, 
pentru grija pe care o manifestă 
permanent în scopul creșterii nivelu
lui de trai, a bunăstării materiale sl 
spirituale a întregului popor.

In cadrul dezbaterilor, la care au 
luat cuvîntul. în plen sau în secțiuni. 
147 de participants au fost ana
lizate. in spiritul exigentelor formu
late de secretarul general al parti
dului. activitatea desfășurată In pe
rioada 1976—1980, precum si în anul 
1981 și sarcinile ce le revin in con
tinuare în actualul cincinal. în mod 
deosebit cele referitoare la progra
mul de dezvoltare a industriei mici 
și a prestărilor de servicii. De ase
menea. au fost formulate propuneri 
de natură să contribuie la înlătu
rarea neajunsurilor ce mai persistă 
Si la îmbunătățirea muncii în toata 
domeniile de activitate. S-a insistat 
asupra necesității ca întreaga activi
tate să fie subordonată realizării 
sarcinilor de plan, urmărlndu-se va
lorificarea optimă a resurselor u- 
mane si materiale, sporirea accentua
tă a productivității muncii, aplicarea 
cu fermitate a noului mecanism eoo- 
nomițo-financiar. creșterea contribu
ției membrilor cooperatori la fondul 
de dezvoltare. întărirea ordinii si dis
ciplinei în toate locurile de muncă.

In unanimitate, cei care au luat 
cuvîntul au exprimat deplina adeziu
ne a tuturor oamenilor muncii din 
cooperația meșteșugărească la poli
tica internă si externă a partidului 
și statului, la strălucita Inițiativă de 

pace a României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. iniția
tivă izvorîtă din umanismul și înaltul 
spirit de responsabilitate a eminen
tului nostru conducător fată de inte
resele supreme ale poporului român, 
de idealurile de pace, independentă 
și colaborare ale popoarelor de pre
tutindeni.

Congresul a aprobat activitatea 
desfășurată de Consiliul Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugărești 
în perioada dintre congresele al 
V-lea și al Vl-lea și activitatea Co
misiei de revizie a UCECOM.

In unanimitate, a fost aprobat Pro
gramul de dezvoltare a industriei 
mici si a prestărilor de servicii in ca
drul cooperației meșteșugărești ne 
perioada 1981—1985.

Delegații la congres au adoptat 
propunerile privind Îmbunătățirea 
prevederilor statutelor organizațiilor 
și uniunilor cooperației meșteșugă
rești.

A fost adoptată In unanimitate 
Rezoluția Congresului al Vl-lea. al 
cooperației meșteșugărești din Repu
blica Socialistă România.

La ultimul punct al ordinii de zi. 
congresul a ales, prin vot secret. 
Consiliul UCECOM, alcătuit din 133 
membri și 18 membri supleanii. pre
cum si Comisia de revizie.

în prima sa ședință. Consiliul 
UCECOM a ales Comitetul Executiv, 
format din 31 membri, precum și Bi
roul Comitetului Executiv, format din 
11 tovarăși.

Președinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești a fost 
ales tovarășul Gheorghe Blaj, iar 
vicepreședinți tovarășii Ion Chiriles- 
cu, Paul Nagy. Adriana Moraru. Con
stantin Cotoi si Olga Horsia.

Comisia de revizie a ales ca pre
ședinte pe tovarășul Tlie Alexe.

în Încheierea lucrărilor congresu
lui. intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, de mane entuziasm, parti- 
cipanții Ia cel de al Vl-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al partidului.

Congresul al Vl-lea al cooperației 
■meșteșugărești din Republica Socia
listă România, întrunit în zilele de 
18—19 ianuarie 1982, a dezbătut și 
analizat, cu înaltă responsabilitate și 
exigență, activitatea desfășurată de 
organizațiile cooperației meșteșugă
rești in perioada care a trecut de la 
precedentul congres, modul cum ău 
fost duse Ia îndeplinire sarcinile ce 
le-au fost încredințate de partid și 
de Stat, rezultatele obținute în reali
zarea planului cincinal 1976—1980. a 
planului pe anul 1981 și a stabilit 
programul de dezvoltare a industriei 
mici și a prestărilor de servicii în 
cadrul acestui sector pe cincinalul 
1981—1985, pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini ce le revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Participanții la -congres au primit 
cu deosebit interes și nemărginită 
satisfacție Mesajul de salut adresat 
congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialisto România, document de o 
deosebită însemnătate pentru activi
tatea de viitor a cooperației mește
șugărești, exprimind recunoștința 
fierbinte și mulțumirile lor Partidu
lui Comunist Român, secretarului 
său general, pentru aprecierile făcu
te. pentru grija, sprijinul si îndru
mările permanente acordate coope
rației meșteșugărești.

Delegații la cel de-al Vl-lea Con
gres al cooperației meșteșugărești, 
In numele tuturor oamenilor muncii 
pe care ii reprezintă, iși exprimă, șl 
cu această ocazie, adeziunea deplină 
la politica internă și externă a Par
tidului Comunist Român, hotărlrea 
lor fermă de a face totul, de1 
a nu-și precupeți eforturile pen
tru sporirea contribuției lor la în
făptuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Raportând cu satisfacție Îndeplini
rea prevederilor- planului cincinal 
1976—1980 înainte de termen., la 
principalii indicatori, participanții la 
lucrările congresului au analizat 
totodată pe larg lipsurile ce s-au 
manifestat în activitatea desfășura
tă, apreciind că rezultatele obținute 
în această perioadă ar fl putut fl 
mal bune. în măsura în cane s-ar fi 
eliminat neajunsurile din activitatea 
unor cooperative și uniuni, dacă s-ar 
fi manifestat mai multă hotărâre si 
inițiativă în această direcție. Ei s-au 
angajat, în numele tuturor coopera
torilor și celorlalți oameni ai muncii 
din cooperația meșteșugărească, să 
acționeze cu fermitate pentru lichi
darea deficiențelor semnalate, pen
tru îmbunătățirea continuă a activi
tății în toate domeniile. în scopul 
îndeplinirii sarcinilor actualului cin
cinal, congresul a adoptat „Progra
mul de dezvoltare a industriei mici 
și a prestărilor de servicii", in ca
drul cooperației meșteșugărești, pen
tru această perioadă. In care sânt 
stabilite obiectivele minimale ale 
dezvoltării sectorului.

Pe baza dezbaterilor si propuneri
lor făcute, a documentelor si hotărâ
rilor luate. Congresul al Vl-lea sta
bilește ca activitatea cooperației 
meșteșugărești să fie orientată, în 
etapa actuală, pe următoarele direc
ții principale :

I. Sporirea aportului său la dez
voltarea mici industrii, prin reali
zarea unui volum mai mare de bu
nuri de consum și de prestări de 
servicii. în vederea satisfacerii ne
voilor populației și pentru crearea 
de disponibilități de mărfuri pentru 
export. Se va acorda în continuare 
o atenție deosebită dezvoltării pro
ducției de artă populară și artizanat, 
valoriticînd tradițiile din toate zo
nele folclorice ale țării.

în ceea ce privește producția des
tinată fondului pieței, se va urmări 
să i se asigure acesteia un caracter 
specific, diferit de cel al industriei 
republicane, prin executarea unor 
bunuri in serii scurte, de execuție 
deosebită, adaptate la exigentele 
modei, care să completeze si să lăr
gească gama sortimentală realizată 
de marea industrie.

II. Valorificarea in mai mare mă
sură a unor resurse locale de ma
terii prime și materiale, materiale 
recuperabile și refolosibile din in
dustrie șl de la populație si alte a- 
semenea surse. Concomitent, se va 
acționa in mod deosebit pentru re
ducerea consumurilor de materii pri
me si materiale, a combustibililor 
si energiei, pentru «proiectarea pro
duselor si introducerea de noi teh
nologii.

III. Folosirea intensivă a bazei 
tehnico-materiale Si a forței de mun
că. Prin organizarea superioară a 
producției si a muncii, creșterea 
gradului de dotare si modernizare a 
unităților, extinderea micii mecani
zări. întărirea ordinii si disciplinei si 
altele, astfel incit 65 la sută din 
sporul producției nete prevăzute
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pentru anul 1985 sâ se obțină pe sea
ma creșterii productivității muncii.

IV. Aplicarea consecventă si cu 
randament maxim a, noului meca
nism economic, vizind creșterea con
tinuă a eficientei întregii activități, 
rentabilizarea tuturor unităților, pro
duselor si serviciilor. crearea la 
cooperative a tuturor condițiilor 
pentru autofinanțarea activității si 
sporirea avuției cooperației mește
șugărești.

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
INDUSTRIEI MICI

1. Congresul stabilește creșterea în 
ritm susținut a industriei mici și o- 
bllgă organizațiile cooperației mește
șugărești să asigure o dezvoltare e- 
chilibrată a producției în toate ra
murile. un accent deosebit punîn- 
du-se pe : construcții de mașini sl 
prelucrarea metalelor, cu prioritate 
pe executarea unor articole mărun
te de uz casnic si gospodăresc, a 
unor unelte de grădinărit si articole 
menite să ușureze munca în gospo
dărie. materiale de construcții, pre
lucrarea lemnului sticlă, porțelan, 
faianță, textile și confecții, domenii 
în care slnt mult mai mari posibi
lități de valorificare a resurselor lo
cale ;

2. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să lăr
gească gama sortimentală a produ
selor de artă populară si artizanat, 
să ridice nivelul artistic al acestora 
Si să se respecte autenticitatea fol
clorică ;

3. In acest cincinal o contribuție 
tot mai mare la realizarea volumului 
producției va trebui să o aducă mun
ca la domiciliul executanților, prin 
atragerea îndeosebi a forței de mun
că feminină ;

4. Congresul oere organizațiilor 
cooperației meșteșugărești să acorde 
o atenție sporită producției realizate 
de cooperativele șl secțiile de inva
lizi, in special nevăzători, urmărin- 
du-se asigurarea acestora cu mate
riile prime și materialele specifice 
activităților lor. precum si cu co
menzi la nivelul oapacltătilor de 
producție :

5. Congresul hotărăște ca organi
zațiile cooperatiste să dezvolte în 
continuare, In ritm susținut, activi
tatea de cooperare cu întreprinderi
le de stat, prin încheierea de con
tracte de cooperare pe lungă durată, 
lărgind gama produselor, subansam- 
blelor, reperelor și pieselor de 
schimb executate, astfel încît. la fi
nele anului 1985, volumul acestei 
producții să se dubleze fată de rea
lizările din 1980 ;

6. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să ia mă
suri eficiente pentru organizarea co
respunzătoare a controlului de cali
tate. pe faze, operațiuni și final, a- 
stgurînd astfel creșterea substanția
lă a nivelului calitativ al producției 
și al serviciilor, stabilirea unor teh
nologii îmbunătățite de fabricație si 
întărirea disciplinei în producție.

IN DOMENIUL PRESTĂRILOR 
DE SERVICII PENTRU POPULAȚIE
1. Congresul stabilește ca o sarci

nă prioritară dezvoltarea si diversi
ficarea prestărilor de servicii pentru 
populație ;

2. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să acorde 
o atenție'deosebită activității dă re
parare a obiectelor de folosință în
delungată. de uz casnic si gospodă
resc. realizării de produse executate 
după comandă, activității spălătorii
lor șl curățătoriilor chimice, precum 
si prestărilor de construcții. întreți
nerii si reparării locuințelor ;

3. Congresul hotărăște să se ia 
măsuri de folosire judicioasă a ac
tualelor spatii destinate prestărilor 
de servicii, in paralel' cu Înființarea 
de noi unități :

4. Organizațiile cooperației mește
șugărești vor trece în mod hotărit 
la dezvoltarea. In cadrul fiecărei lo
calități urbane, a activității de re- 
oonditionare și valorificare a bunu
rilor si obiectelor uzate achiziționate 
de la populație ;

5. Calitatea serviciilor si prestări
lor. sub toate laturile sale, trebuie să 
constituie o preocupare de seamă a 
tuturor lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească, organele de condu
cere colectivă de la toate verigile ac- 
tionind pentru mal buna organizare 
a producției și muncii din unități, 
perfecționarea cunoștințelor profesio
nale ale tuturor lucrătorilor. întă
rirea colectivelor de creație.

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
BUNURILOR DE CONSUM 
PENTRU FONDUL PIEȚEI

1. Congresul cere organizațiilor 
cooperației meșteșugărești să spo
rească volumul livrărilor de bunuri 

de consum pentru fondul pieței, rea
lizate in cea mai mare parte in serii 
șcurte și de calitate deosebită :

2. Prin rețeaua proprie de maga
zine. cooperația meșteșugărească 
trebuie să ofere populației un volum 
de produse preconizat să se ridice 
la 2,6 miliarde lei. care vor fi măr
furi de noutate, deosebite de cele 
existente in celelalte unități comer
ciale.

IN DOMENIUL EXPORTULUI
1. Volumul exportului trebuie să 

crească intr-un ritm mediu anual de 
14 la sută ;

2. Congresul cheamă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să ia toate 
măsurile pentru realizarea unor pro
duse de calitate și aspect deosebit, 
cu un grad sporit de competitivitate;

3. Concomitent cu creșterea expor
tului de mărfuri tradiționale, organi
zațiile cooperației meșteșugărești vor 
acorda o atenție majoră diversificării 
produselor pentru export lntr-o serie 
de alte ramuri.

IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 
CU MATERII PRIME Șl MATERIALE
1. Congresul obligă toate organiza

țiile cooperației meșteșugărești să ac
ționeze pentru depistarea de noi ma
teriale din resurse locale ;

2. Congresul hotărăște ca toate or
ganizațiile cooperației meșteșugărești 
să pună un mai mare accent pe va
lorificarea și introducerea în circui
tul economic a unor cantităti sporite 
de materiale recuperabile și refolo
sibile. ca și a unor produse secun
dare sau subproduse :

3. Congresul cere tuturor organiza
țiilor cooperației meșteșugărești să 
acționeze în mai mare măsură pentru 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime și materiale destinate auto- 
aprovâzionării în scopul completării 
necesarului pentru realizarea sarcini
lor de plan ;

4. Congresul stabilește ca în toate 
Sectoarele productive să se revi
zuiască periodic consumurile de ma- 
terjl Prime și materiale, să se deter
mine norme de consum unificate pen
tru întreaga producție, urmărindu-se 
reducerea pierderilor tehnologice și 
eliminarea risipei.

IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
BAZEI TEHNICO-MATERIALE

1. Congresul hotărăște ca în cadrul 
extinderii bazei tehnico-materiale 
să se pună un accent țnai mare pe 
realizarea de unități de prestări de 
servicii pentru populație și pe con
strucția de ateliere, magazine de 
desfacere, depozite, baze de produc
ție și aprovizionare și alte aseme
nea unități ;

2. Congresul cere tuturor organi
zațiilor cooperației meșteșugărești ca 
realizarea obiectiyelor de investiții 
să se facă numai în baza unul stu
diu amănunțit al cererilor ;

3. Se vor utiliza noi resurse de 
energie prin punerea în funcțiune, in 
cincinalul 1981—1985, a circa 150 in
stalații care să capteze energia 
solară ;

4. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești ca un 
volum însemnat din fondurile de 
investiții să fie destinat lucrărilor 
de modernizare șl dotare a capacită
ților existente ;

5. Organizațiile cooperației mește
șugărești vor lua măsuri in vederea 
sporirii autodotării.

IN DOMENIUL
RIDICĂRII EFICIENȚEI ECONOMICE

1. Congresul cere tuturor organiza
țiilor cooperației meșteșugărești să-și 
concentreze Întreaga activitate pen
tru creșterea continuă a eficienței 
economice, rentabilizarea tuturor 
unităților, produselor și serviciilor, 
sporirea avuției sectorului, prin apli
carea consecventă și cu randament 
maxim a noului mecanism economic, 
a autogestiunil și autoconducerii 
muncitorești :

.2. Organizațiile cooperației mește
șugărești sint obligate să se preocu
pe de lichidarea și preîntîmpinarea 
formării de stocuri supranormative, 
pentru prevenirea imobilizării fondu
rilor și accelerarea rotației acestora, 
eliminarea tuturor fenomenelor care 
provoacă pierderi și pagube materi
ale, intensificarea exigenței în con
trolul financiar preventiv.

IN DOMENIUL PREGĂTIRII 
•CADRELOR Șl CREȘTERII 

BUNĂSTĂRII COOPERATORILOR 
$1 CELORLALȚI OAMENI Al MUNCII 

DIN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

1. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să pregă

tească prin toate formele de școlari
zare numărul necesar de meseriași, 
punindu-se accent pe meseriile defi
citare ;

2. Congresul hotărăște ca organiza
țiile cooperației meșteșugărești să 
intensifice preocupările pentru ridi
carea continuă a nivelului calitativ 
al procesului instructiv-educativ, îm
binarea mai strînsă a învățămîntului 
cu producția, policalificarea în 
timpul școlarizării, astfel încît să se 
asigure satisfacerea cerințelor pri
vind forța de muncă in toate me
seriile :

3. Congresul cere organizațiilor co
operației meșteșugărești să ia mă
suri pentru o dotare mai bună a 
școlilor, laboratoarelor, atelierelor și 
a locurilor de pregătire de noi cadre, 
pentru construirea unui număr mai 
mare de cămine de nefamilisti ;

4. Congresul obligă toate organi
zațiile cooperației meșteșugărești să 
acționeze pentru crearea in toate 
unitățile a condițiilor de aplicare co
respunzătoare a măsurilor luate de 
partid și de stat privind ridicarea 
nivelului de trai , al oamenilor 
muncii ;

5. Congresul stabilește ca organi
zațiile cooperației meșteșugărești să 
ia cele mai corespunzătoare măsuri 
de tehnica securității și protecției 
muncii, folosind chibzuit și eficient 
fondurile alocate pe acestă linie.

IN DOMENIUL MUNCII POLITICE, 
CULTURALE Șl EDUCATIVE DE MASA 

Șl AL MUNCII DE CONDUCERE
1. Congresul hotărăște ca. odată cu 

îmbunătățirile ce au fost aduse sta- tutului-model al cooperativei și sta
tutului uniunilor de cooperative, Con
siliul UCECOM să acționeze cu 
fermitate in vederea îmbunătățirii 
stilului si metodelor de muncă ale 
organelor de conducere din toate or
ganizațiile asociate, acordării unor 
competențe mal largi uniunilor și 
cooperativelor, care să stimuleze creș
terea inițiativei, intărirea responsa
bilității si disciplinei în muncă, solu
tionarea la timn si de calitate a tu
turor problemelor cu care se con
fruntă unitățile, lichidarea manifes
tărilor de formalism si birocratism, 
întărirea democrației cooperatiste, 
creșterea rolului adunărilor generala 
în conducerea întregii activități ;

2. Congresul cere organizațiilor 
cooperației meșteșugărești să acțio
neze cu mai multă fermitate centru 
îmbunătățirea muncii de selecționare 
si promovare a cadrelor de conduce
re, pentru îmbinarea mai judicioasă 
a personalului cu o bogată experien
ță cu elanul, energia si entuziasmul 
cadrelor tinere, cu verificate calități 
profesionale, politice si morale, pen
tru promovarea în mai mare măsu
ră a femeilor ;

3. Congresul cheamă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să desfă
șoare o susținută muncă politică si 
cultural-educativă in rindul oame
nilor muncii, urmărindu-se educarea 
acestora pentru cunoașterea si res
pectarea legilor tării, a principiilor 
eticii și echității socialiste, a ordinii 
și disciplinei, a păstrării și dezvoltă
rii avutului obștesc, pentru combate
rea oricăror manifestări de neglijen
ță. pentru creșterea conștiinței coo
peratorilor, a cinstei, demnității șl 
corectitudinii acestora.

★
Congresul lșl exprimă dragostea, 

atașamentul și adinca recunoștință 
față de Partidul Comunist Român, 
fată de Comitetul 6ău Central pen
tru îndrumarea și sprijinul perma
nent acordate și asigură că oamenii 
muncii din cooperația meșteșugăreas
că, fără deosebire de naționalitate, 
etrîns uniți in jurul partidului, iși vor 
consacra și în viitor întreaga' lor 
activitate și capacitate de muncă lup
tei neabătute pentru Îndeplinirea sar
cinilor ce le-au fost încredințate, că- 
lăuzindu-se de orientările deosebit de 
valoroase cuprinse in Mesajul adresat 
Congresului al Vl-lea al cooperației 
meșteșugărești de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, președintele Republicii Socia
liste România.

Congresul adresează chemarea ca 
toți oamenii muncii din cooperația 
meșteșugărească să acționeze cu pa
siune și dăruire, asemenea intregu
lui popor, pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și 
statului, să participe activ la largile 
acțiuni de masă prin care întregul 
nostru popor iși manifestă voința de 
neclintit de a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea idealurilor și aspirațiilor 
supreme ale omenirii de a trăi in co
laborare și înțelegere, intr-o lume a 
păcii și a progresului, să-și sporeas
că contribuția la înălțarea scumpei 
noastre patrii pe noi culmi de bună
stare șl civilizație. Ia înfăptuirea ne
abătută a hotărârilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

O preocupare statornică, funda
mentală a conducerii partidului si 
statului nostru, personal a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, o constituie îm
bunătățirea permanentă a aprovizio
nării populației cu produse asroali- 
mentare. in vederea creșterii conti
nue a nivelului de trai și a bunăstă
rii intregului ponor. în acest scop, 
s-au alocat, an de an. importante 
fonduri materiale si bănești pentru 
dezvoltarea si modernizarea agricul
turii. concomitent cu adoptarea de 
măsuri economice in vederea stimu
lării unităților agricole socialiste si 
a gospodăriilor populației centru 
sporirea producției agricole la hectar 
și. pe această bază, a livrărilor la 
fondul de stat.

Participarea agriculturii la dezvol
tarea economico-socială a tării constă 
tocmai in constituirea unui fond cen
tralizat al statului de produse agri
cole. care reprezintă. în ultima in
stanță. produsul ce face obiectul 
Bchimbului intre sat si oraș, pentru 
produsele industriale. Dacă în pe
rioada 1971—1930. prețul produselor 
industriale destinate agriculturii s-a 
maiorat cu circa 7.2 miliarde lei. 
preturile de producție, contractare si 
achiziții a produselor agricole au fost 
maiorate cu numai 4 milia-de lei. 
De asemenea, in această perioadă a 
avut loc maiorarea substanțială a 
retribuirii oamenilor muncii, care a 
condus la mărirea cheltuielilor în 
agricultură si. implicit, a costurilor 
de producție. Aceasta a făcut ca. an 
de an. agricultura să înregistreze 
pierderi, care, deși în final 6e supor
tau de lâ bugetul statului. în timnul 
anului linsa echilibrului financiar 
Intre venituri si cheltuieli punea 
unitățile agricole socialiste in situa-

tia de a nu avea mijloacele finan
ciare necesare bunei desfășurări a 
activității de producție.

Conducerea partidului si statului 
au adontat măsuri care să asigure 
rentabilizarea tuturor ramurilor pro
ducției agricole, stimularea producă
torilor agricoli centru obținerea unor 
producții tot mai mari. AstfeL in lu-

lor agricoli cu 9.6 miliarde Iei. fără a 
se asigura însă în totalitate acoperi
rea cheltuielilor suplimentare gene
rate de creșterea prețurilor la pro
dusele industriale destinate agricul
turii. Tocmai de aceea nu a fost po
sibil să se aplice noul mecanism 
economlco-financiar la nivelul fie
cărei unități agricole socialiste. în

mari de produse agricole la fondul 
de stat.

îmbunătățirea sistemului de pre
țuri prin acordarea de prime de pro
ducție producătorilor agricoli in 
funcție de participarea. fiecăruia la 
crearea fondului de stat asigură, in 
acest an. la nivelul întregii agricul
turi. venituri suplimentare pentru

ției, elaborarea de noi tehnologii 
adecvate condițiilor specifice din fie
care zonă și utilizarea cât mai in
tensivă a bazei tehnice și materiale, 
se creează condiții pentru rentabili
zarea tuturor sectoarelor de produc
ție agricolă. Se poate aprecia deci 
oă recentele măsuri elaborate din 
inițiativa secretarului general al

Corelarea prețului de desfacere cu amănuntul cu prețul de producție 
cerință esențială pentru creșterea producției agricole, pentru a se asigura buna 

aprovizionare a populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime
na decembrie 1980 s-au aprobat unele 
măsuri privind actualizarea si îmbu
nătățirea corelării ne principii eco
nomice. a crețurilor de producție, 
contractare si achiziții la produsele 
acricole vegetale sl animale. Aceste 
măsuri au tinut seama si de influen
tele oietel externe, generate de creș
terea preturilor la materiile prime de 
bază, asupra întregii economii națio
nale. In anul 1981 agricultura a tre
buit s.ă cheltuiască in plus 5,6 mili
arde lei. ca urmare a măririi cheltu
ielilor la energie, combustibili, lubri- 
fianți și produse chimice. Măsurile 
de actualizare și îmbunătățire a pre
țurilor de contractare, intrate în vi
goare de la 1 ianuarie 1981, au condus 
la majorarea veniturilor producători-

Gheorghe FIERBINJEANU,
adjunct ol ministrului agriculturii și industriei alimentare

sensul acoperirii integrale, cel puțin, 
a cheltuielilor prin veniturile proprii, 

încă o dovadă a grijii permanente 
a conducerii partidului pentru creș
terea accentuată a producției agri
cole sint recentele măsuri pentru sti
mularea și cointeresarea producăto
rilor agricoli. Incepind cu 1 ianua
rie 1982 au fost prevăzute. In de
cretele 394 și 395 ale Consiliului de 
Stat privind, contractările si achizi
țiile de produse agricole vegetale și 
animale, noi măsuri de stimulare si 
cointeresare în creșterea producției 
și livrarea unor cantități cit mai

unitățile agricole socialiste și gospo
dăriile populației de peste 15,8 mi
liarde lei. Aceste venituri supli
mentare permit acoperirea cheltuie
lilor de producție, inclusiv a celor 
rezultate din corelarea și actualiza
rea prețurilor și tarifelor in toate 
domeniile producției materiale, a 
prestărilor de servicii, precum și 
pentru lucrările agricole executate 
mecanizat. Rezultă că, prin acest an
samblu de măsuri, pe linia corelării 
și actualizării preturilor, concomi
tent cu cele ce privesc îmbunătăți
rea organizării muncii și a produe-

partidulul creează condiții pentru 
rezolvarea unei cerințe fundamentale 
a creșterii substanțiale a producției 
agricole : stimularea și cointeresarea 
producătorilor agricoli să muncească 
mai bine, să obțină mai multe pro
duse agricole și să realizeze, pe 
această cale, venituri mai mari. Este 
însă cit se poate de firesc să ținem 
seama că aceste matorări ale preturi
lor de contractare sl achiziții ale pro
duselor agricole vegetale și animale 
au repercusiuni directe asupra costu
rilor de producție In unitățile indus
triale prelucrătoare, care folosesc 
materii prime din agricultură. Tre
buie înțeles faptul că în calitatea pe 
care o au de titulare ale planului de 
contractări, unitățile industriale pre
lucrătoare vor cumpăra de la produ

cătorii agricoli tona de sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, grîu, porumb, 
came etc la preturi majorate. 
Aceasta va determina ca unitățile 
industriale să. producă tona de zahăr, 
ulei, făină etc. cu costuri de pro
ducție mai ridicate.

De aici rezultă in mod obiectiv 
necesitatea ca sursele de acoperire a 
veniturilor suplimentare acordate 
de către stat producătorilor agtâcoli 
să fie compensate Prin corelarea co
respunzătoare a prețului de .produc
ție cu prețul de desfacere cu amă
nuntul a produselor agroalimentare 
ce ajung pe piață, la consumator. 
Este aceasta o cerință legică a dez
voltării armonioase a tuturor ramu
rilor de producție, in acest caz a in
dustriei prelucrătoare a materiilor 
prime din agricultură. Numai în 
acest fel activitatea unităților indus
triale prelucrătoare poate fi așezată 
pe principii economice, pe baza 
autoconducerii și autogestiunli eco
nomice și financiare. In același timp 
însă, numai prin corelarea prețuri
lor de producție la produsele agri
cole de bază cu cele de desfacere cu 
amănuntul a produselor agroalimen
tare se pot asigura sursele pentru 
acordarea veniturilor suplimentare 
producătorilor agricoli. Prin aceasta 
se asigură, totodată, fonduri supli
mentare, care 'oferă unităților agri
cole posibilitatea efectuării unor in
vestiții mai mari în vederea intensi
ficării producției agricole. Aceasta 
este condiția esențială a sporirii pro
ducției agricole, baza livrării la fon
dul de stat a unor cantități sporite 
de produse vegetale și animale, de 
care deipinde asigurarea în mai bune 
condiții a aprovizionării populației 
și a industriei prelucrătoare cu ma
terii prime.

TÎRGU MUREȘ

Succese ale chimiștilor 
de la „Azomureș“

Pe platforma marelui combinat 
„Azomureș" din Tg. Mureș, munci
torii, inginerii și operatorii chimiști 
de la instalația de melamină, cel 
mal nou obiectiv de Investiții pus 
aici în funcțiune, raportează că, 
prin respectarea disciplinei tehno
logice. instalația, concepută să 
funcționeze în aer liber, cu un înalt 
grad de automatizare, lucrează la 
■întreaga capacitate. Ca urmare. 'în 
primele, două decade ale lunii în 
curs, pe lingă satisfacerea nevoilor 
interne de melamină, chimiștii au 
produs și livrat pe adresa partene
rilor din Italia, S.U.A. și Iugoslavia 
primele 405 tone de melamină. Tot
odată, in cadrul acțiunii de asimi
lare și fabricare a unor noi produse 
românești, la fabrica de materiale 
fotosensibile, de pe aceeași platfor
mă, a foșt produs în premieră pe 
țară filmul litografic „Contact", din 
care primele cantități au și fost ex
pediate pe adresa unităților din in
dustria poligrafică și a celor din ca
drul Ministerului Industriei Ușoare. 
(Gh. Giurgiu). »

I
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Pentru îndeplinirea planului și ridicarea nivelului calitativ al întregii activități din industrie,• •

construcții, transporturi și circulația mărfurilor

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
. __ ' - ____ . _ «

adresată de Organizația municipală București a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid
Succesele remarcabile obținute de poporul nostru, 

sub conducerea Partidului Comunist Român. a 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
CeâUȘescu, în primul an al celui de-al șaptelea 
cincinal în dezvoltarea economico-socială a țării, 
confirmă cu putere justețea politicii profund știin
țifice a partidului și statului nostru, a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de Congresul al Xll-lea al 
partidului, pentru realizarea, in actuala etapă de 
edificare socialistă a țării, a unei calități noi. supe
rioare. in toate domeniile de activitate.

Anul 1981 a marcat in întreaga viată a societății 
românești importante transformări revoluționare, 
noi și semnificative succese în aplicarea noului me
canism economico-financiar. a principiilor autoges- 
tiunii și autoconducerii muncitorești, în perfecțio
narea cadrului larg democratic de participare a 
oamenilor muncii la conducerea si organizarea în
tregii activități. /

Mărețele realizări obținute în această perioadă, 
rod al muncit harnice, pline de dăruire, a întregu
lui nostru popor, sint nemijlocit legate de activita
tea revoluționară neobosită desfășurată în fruntea 
partidului și statului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de excepționala forță novatoare a personalității 
sale, a cărui strălucită clarviziune Si capacitate de 
dinamizare a energiilor creatoare ale națiunii 
noastre socialiste se situează la temelia marilor în
făptuiri ce au schimbat fundamental înfățișarea și 
destinul nou al patriei.

Oamenii muncii din Capitala patriei noastre ra
portează cu mindrie patriotică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, că în 
anul 1981. sub conducerea organelor și organizați
ilor de partid, au realizat peste plan o producție 
netă de 1.3 miliarde lei și o producție marfă de 2,4 
miliarde lei. obținute integral pe seama creșterii 
productivității muncii. Producția peste plan s-a ma
terializat în importante cantităti de produse fizice 
necesare economiei naționale și la export, cum sint . 
utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, 
ușoară și alimentară, locomotive diesel hidraulice 
de 450—1 100 C.P. și 1 250—1 500 C. P.. aparataj 
electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare 
electronice și electrotehnice, aparate de măsură și 
control electronice, mijloace ale tehnicii de calcul, 
produse de mecanică fină, pompe centrifugale, 
strunguri carusel, mașini orizontale de alezat și 
frezat, armături industriale, țevi din oțel carbon și 
aliat pentru construcții de utilaje, anvelope pentru 
autoturisme, prefabricate din beton armat, medica
mente. lacuri și vopsele, tricotaje și altele.

Prevederile planului valoric la export au 
Îndeplinite în proporție de 110,8 la sută.

în această perioadă s-au economisit 13 000 
metal, 75 000 MWh energie electrică și 110 000
combustibil convențional. Cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă s-au redus cu 4.1 lei fată 
de nivelul planificat, iar planul de beneficii s-a 
realizat integral.

în domeniul investițiilor, au fost puse in func
țiune integral 47 capacități de producție, din care 7 
în devans din planul anului 1982, s-au realizat 
29 508 apartamente, cu 150 peste prevederile planu
lui, precum și numeroase obiective social-culturale 
și tehnico-edilitare. între care sl tronsonul II 
metroului bucureștean.

Depășindu-se sarcinile de plan pe anul 1981. 
vinzările de mărfuri cu amănuntul șl prestările 
servicii pentru populație s-au înregistrat creșteri 
8,7 la sută, respectiv 10 Ia sută față de 1980.

Rezultatele obținute în dezvoltarea economico- 
socială și urbanistică a Capitalei se datorează spri
jinului permanent al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat întreprinderilor bucureștene. indicațiilor 
sale deosebit de prețioase date cu prilejul nume
roaselor întîlniri cu activul de partid și al vizitelor 
de lucru efectuate, pentru care oamenii muncii din

fost

tone 
tone

al

la 
de 
de

municipiul. București își exprimă Întreaga lor gra
titudine Si recunoștință.

Puternic mobilizați de hotărlrile istorice ale Con
gresului al Xll-lea al partidului, angajați cu toate 
forțele în înfăptuirea neabătută a măsurilor adoptate 
la Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R, 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din luna noiembrie 1981, sub semnul 
voinței unanime de a întîmpina cu noi si Importante 
succese Conferința națională a partidului, oamenii 
muncii din Capitală se angajează să nu precu
pețească nici un efort în vederea realizării exem
plare a sarcinilor ce le revin în 1982.

în numele comuniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii din Capitală. Organizația de partid a mu
nicipiului București adresează organizațiilor ju
dețene de partid, tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANS
PORTURI și CIRCULAȚIA MĂRFURILOR o vi
brantă chemare la întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a României pe anul 
1982, angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :
A. ÎN ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ
1. Depășirea planului Ia producția netă cu 1 mi

liard lei și la producția-marfă cu 2 miliarde Iei, in 
principal prin depășirea producției fizice planifi
cate cu :

— 110 milioane lei utilaje tehnologice desti
nate exportului și obiectivelor de investiții din 
economia națională ;

— 100 milioane iei mașini agregat pentru pre
lucrarea metalelor;

— 120 milioane lei produse ale Industriei de 
mecanică fină, optică, echipamente și elemente 
hidraulice și pneumatice;

— 50 milioane lei pompe centrifugale;
— 100 milioane lei mijloace de automatizare 

electronice și electrotehnice destinate mașinilor 
și utilajelor pentru export;

— 10 locomotive diesel hidraulice de 1 250— 
2 400 CP pentru export;

— 100 MW motoare electrice de peste 0,25 kW:
— 20 bucăți motoare termice de 570 CP;
— 300 bucăți ascensoare pentru persoane și 

mărfuri;
— 10 000 bucăți elemente și baterii de acumu

latoare cu plumb;
— 400 tone blocuri șl bare pentru oțel de 

scule;
— 2 000 tone țevi din oțel;
— 30 000 bucăți anvelope de autocamioane șl de 

autoturisme;
— 100 milioane lei medicamente;
— 30 milioane lei mobilier pentru export;
— 20 milioane lei confecții textile, 100 000 bu

căți tricotaje și 200 000 perechi încălțăminte, ob
ținute pe seama valorificării superioare a ma
teriilor prime.

2. Livrarea suplimentară la fondul pieței a uno» 
mărfuri in valoare de 500 milioane lei.

3. Realizarea peste prevederile planului a unui 
export în valoare de 50 milioane dolari.

De asemenea, vor fi recuperate in totalitate, pină 
la finele trimestrului I 1982, cantitățile de utilaj chi
mic, prăjini de foraj, mobilă, plăci de faianță și de 
marmură restante la Contractele scadente in 1981.

4. Depăștrea nivelului planificat al productivității 
muncii cu cel puțin 2 la sută in industria republi
cană prin mecanizarea operațiunilor ce necesită un 
volum mare de muncă manuală, automatizarea pro
ceselor de producție, Îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, perfecționarea pregătirii profe
sionale a personalului muncitor, extinderea poli
calificării și reducerea in continuare a personalului 
auxiliar și neproductiv.

5. In industria Capitalei se va asigura:

— Punerea in fabricația de serie a unul nu
măr de 160 produse noi și modernizate peste 
cele prevăzute în plan;

— Creșterea ponderii produselor noi și moder
nizate in valoarea producției marfă cu cel puțin 
8 procente față de plan;

— Se vor pune in fabricație 3 tipuri de roboți 
industriali și se vor implementa în producție cel 
puțin 12 roboți și 20 de mîini mecanice cu portal 
și de tip pivotant

8. Realizarea unui indice de folosire a mașini- 
lor-unelte de cel puțin 87 la sută. In toate unitățile 
se vor efectua la timp reviziile tehnice și reparațiile, 
Îndeosebi cele capitale; se vor intensifica acțiunile de 
modernizare și dotare cu scule și dispozitive per
fecționate a utilajelor de bază, de recondiționare și 
asigurare prin autodotare a necesarului de piese de 
schimb; se va extinde lucrul simultan la mal multe 
mașini.

7. Asimilarea In Întreprinderile și Institutele din 
Capitală a unui volum însemnat de repere, suban- 
samble, piese și componente in valoare de 700 mi
lioane lei. care pină acum s-au adus din import.

8, Se vor introduce și extinde peste prevederile 
planului 70 tehnologii noi și perfecționate și se vor 
finaliza 22 teme de cercetare științifică pentru valo
rificarea superioară a materialelor recuperabile șt 
refolosibile, ceea ce va permite creșterea coeficien
tului de utilizare a metalului cu cel puțin 2 pro
cente, iar la piele, textile și lemn eu 1 la rată 
peste plan.

Se va intensifica activitatea de colectare 
terialelor refolosibile, astfel ca planul de 
rare să fie depăși. Z 1_ Z. —ZZ,
cartoane și sticla.

unui număr de 10 capacități de producție destinate 
fabricării unor sortimente necesare dezvoltării bazei 
energetice și satisfacerii cerințelor economiei na
ționale cu uncie materii prime și produse deficitare, 
reducerii importurilor de mașini și aparatură 
industrială, creșterii exporturilor. Se vor putea 
produce astfel, mai devreme, însemnate cantități 
de turboagregate de pină la 50 MW, mașini-uneite 
speciale, pompe pentru cazane, utilaje metalurgice, 
motoare termice, echipamente și elemente hidrau
lice și pneumatice, utilaje pentru industria de 
componente electronice, stearină. oleină, grăsimi 
prelucrate și altele.

2. Darea in folosință in devanȘ cu cel puțin 
15 zile a unui număr de 4 000 apartamente.

3. îmbunătățirea cu 5 la sută a coeficienților de 
schimb planificați, ia principalele grupe de utilaje 
in construcții.

4. Depășirea productivității muncii tn construcțil- 
moutaj cu 500 lei de persoană față de sarcina pla
nificată.

5. Economisirea a 7 000 tone ciment și 2 000 
metal față de consumurile normate.

6. Reducerea cheltuielilor materiale Ia I 000 
tn producția de constructii-montaj cu 2 lei 
de plan.

tone
lei 

fată

a ma- 
recupe- 

lit cu 2 la sută la metal, hirtie.
9. Reducerea consumului normat de metal eu cel 

pufin 15 000 tone, combustibil cu 100 mii tone com
bustibil conventional, energie electrică cu 75 000 MWh, 
prin înlăturarea oricărei forme de risipă, Întărirea 
spiritului gospodăresc și cultivarea unei inalte res
ponsabilități față de modul în care sint folosite 
resursele energetice și de materii prime.

O contribuție importantă la obținere*  acestor 
economii o vor avea î

— Recuperarea în 1982 a 30 000 tone combustibil 
convențional resurse energetice secundare, ajun- 
gindu-se astfel la valorificarea a cei puțin 70 Ia sută 
din totalul resurșelor energetice secundare posibile 
de valorificat ;

— Mentarea in unitățile Capitalei * 20 000 mp 
captatoare solare, dublindu-se astfel suprafața 
realizată pină în prezent.

10. Reducerea cheltuielilor materiale cu 3 lei I*  
1 000 lei producție-marfă, in principal prin introdu
cerea unui regim ferm de economisire a mate
riilor prime, materialelor, energiei și combustibilu
lui, valorificarea superioară a tuturor resurselor.

11. Realizarea peste plan a unei producții-marfă 
vindută și încasată în valoare de 1,5 miliarde lei 
și depășirea beneficiilor planificate in industrie cu 
cel puțin 350 milioane lei prin întărirea disciplinei 
de plan, contractuale și financiare, diminuarea cre
ditelor, mai buna gospodărire * valorilor ma
teriale.

Acționlndu-se pentru realizarea exemplară a 
tuturor contractelor economice închpiate cu benefi
ciarii interni și externi, se va acorda • atenție 
deosebită executării in termen șl de bună Calitate 
a comenzilor privind asignrarea economiei naționale 
cu materii prime, materiale, piese, șnbansanțble »i 
utilaje tehnologice aferente obiectivelor de investiții, 
precum și a contractelor Ia export.
B. IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

Șl CONSTRUCȚII
1. Devansarea punerii tn funcțiune cn ce! 

puțin 30 de zile fată de termenele planificate *

C. IN ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI 
Transportul auto de mărfuri și călători

1. Depășirea Indicelui de utilizare a mijloacelor 
de transport marfă cu 2 ia sută, respectiv reali
zarea unui venit 
oane lei ;

2. Printr-o mai
autobuze se va __ ..... _ _ ____ ______ _
transportul de călători.

3. Productivitatea muncii determinată pe baza 
producției nete va crește cu 1.5 ia sută.

4. Printr-o rațională folosire a mijloacelor de 
transport, o intensă utilizare a remorcilor și optimi
zarea transporturilor se va realiza o economie de 
460 tone combustibil față de normele de consum.

5. Reducerea cheltuielilor de transport planificate 
. la 1 000 lei venituri cu 2 lei, ceea ce se va reflecta
In depășirea planului de beneficii cu 3 milioane

suplimentar de
bună organizare 

depăși cu 2 la

peste 8 mili-
a curselor de 
sută planul la

lei.

ale 
de

Transportul pe calea ferată
1. Satisfacerea tuturor cerințelor de transport 

beneficiarilor, crescind peste plan capacitatea 
transport cu 550 mii tone prin :

— îmbunătățirea rulajului vagoanelor de marfă, 
respectiv creșterea vitezei comerciale a tre
nurilor cu 0,7 la sută și reducerea staționării 
vagoanelor in triaje cu cel puțin 1,5 la sută ;

— creșterea încărcăturii statice a vagoanelor de 
marfă cu 1 la sută ;

— reducerea cu 7 000 ore a timpului de Imobi
lizare a locomotivelor diesel și electrice in 
reparații ;

2. Frin sporirea gradului de mecanizare a opera
țiilor de incărcare-descărcare a vagoanelor la toate 
unitățile beneficiare de transporturi 'se va asigura 
reducerea volumului de locații cu cel puțin 20 la 
sută față de cel înregistrat in 1981.

3. Reducerea consumului de energie electrică tn 
remorcarea trenurilor, ceea ce va conduce la o 
economie de 2 000 MWh.

4. Prin reducerea 
realiza o producție 
8 milioane lei.

5. Depășirea cn 
beneficii.

cheltuielilor materiale se 
netă peste plan in valoare

< milioane lei * planului

va
de

de

D. ÎN DOMENIUL DESFACERII 
MĂRFURILOR Șl PRESTĂRILOR 

DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE
1. Depășirea cu 200 milioane lei a planului de 

desfacere a mărfurilor cu amănuntul.
2. Depășirea cu peste 20 milioane lei a planului 

de producție proprie in alimentația publică. Un 
accent deosebit se va pune pe diversificarea semi- 
preparatelor și preparatelor pe bază de legume, în 
conformitate cu principiile unei alimentații rațio
nale, științific fundamentate.

3. Modernizarea prin efort propriu peste plan a 
unui număr de 20 unitâti comerciale cu amănuntul.

4. Reducerea cheltuielilor de circulație fată de 
sarcinile planificate cu 12 milioane lei prin utili
zarea mai rațională a suprafețelor comerciale ; 
repartizarea judicioasă a fondului de marfă ; 
extinderea metodelor moderne de prezentare și 
desfacere a produselor ; întărirea ordinii și disci
plinei in Întreaga rețea comercială.

5. Sporirea vitezei de recirculare a ambalajelor 
prin mai buna organizare a transporturilor intre 
industrie și comerț, dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității de preluări și achiziții, astfel incit să se 
asigure o depășire a planului de recuperare a 
ambalajelor de la populație cu cel puțin 50 mili
oane lei.

6. Depășirea cu 300 milioane lei a sarcinilor de 
Plan Ia prestările de servicii pentru populație.

7. Dezvoltarea și Îmbunătățirea transportului tn 
comun prin autodotarea cu 44 vagoane de medie 
capacitate, dublu articulate, sporirea capacității de 
întreținere și reparație a parcului prin construirea 
și darea in exploatare mai devreme a două depouri, 
înființarea a 7 noi trasee pentru transportul in 
comun, reducerea la minimum a defecțiunilor acci
dentale. creșterea calității reparațiilor, întărirea dis
ciplinei in muncă. Gospodărirea și raționalizarea 
consumurilor 
să se obțină 
conventional.

8. Darea in 
devans din 1983, a porțiunii dintre stațiile 
și Institutul politehnic de pe tronsonul III al pri
mei magistrale de metrou

de energic și carburanți, astfel incit 
o economie de 1 200 tone combustibil

folosință pină Ia finele acestui an, in 
Eroilor

In întreaga lor activitate pentru Îndeplinirea si 
depășirea planului pe anul 1982. organele și orga
nizațiile de partid, organizațiile de sindicat si 
U.T.C., consiliile oamenilor muncii vor milita cu 
fermitate pentru Întărirea continuă a autoconducerii 
muncitorești, pentru imprimarea unui puternic spi
rit de ordine și disciplină în organizarea 
șurarea procesului de producție, asigurind 
narea în cele mai bune condiții a tuturor 
tiilor și utilajelor din dotare.

Ne exprimăm convingerea că întrecerea 
desfășura intre organizațiile județene de partid în 
anul 1982. angajînd energiile și capacitatea creatoare 
ale Întregii națiuni, va ridica pe noi trepte, calitativ 
superioare, activitatea desfășurată in toate dome
niile vieții economice și sociale, va crea premisele 
Înfăptuirii exemplare a grandiosului Program al 
partidului d« făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a României spre comu
nism, asigurînd progresul neîntrerupt al tării noas
tre. spre binele sl fericirea poporului român, suve
ran pe destinele sale. Intr-o lume a păcii si 
colaborării internaționale.

Si desfă- 
funcțio- 
instala-

ce se va

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R

Pentru sporirea producției agricole, pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
populației cu bunuri agroalimentare

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Organizația județeană Constanța a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid

înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate de 
Congresul al Xll-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea si modernizarea agriculturii, a Progra
mului privind autoconducerea si autoaprovizionarea 
teritorială. în vederea sporirii tot mai accentuate 
a aportului acestei ramuri de bază a economiei na
ționale la progresul multilateral al patriei, consti
tuie centru toti oamenii muncii din agricultură 
obiectivul central al întregii activități din actualul 
cincinal.

Oamenii muncii din agricultura ludetului Constan
tă sint ferm hotărîti să răspundă prin noi succese 
insufletitoarelor îndemnuri adresate întregii tără
nimi de șecretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a face totul pentru ca anul 
1982 să marcheze un progres puternic al agriculturii 
noastre pe calea modernizării, ridicării productivi
tății. creșterii oroductiei agricole vegetale si ani
male. înfăptuirii noii revoluții agrare.

Exprimind voința si hotărirea unanimă a comu
niștilor. a tuturor .celor ce muncesc De ogoarele 
constăntene. Comitetul iudetean Constanta al Parti
dului Comunist Român adresează tuturor organiza
țiilor iudetene de partid, oamenilor muncii din 
agricultura tării chemarea la întrecere pentru de-

A. La principalele culturi vom obține, In unitățile 
toarele producții

w

Produse Plan — kg/ha — 
Angajament L*  sută

Griu 3 660 4 200 114.7
Orz-orzoaică 4 465 4 800 107,5
Porumb în ogor propriu

pentru consum 6185 6 500 104,1
Floarea-soarelui 2 490 2 550 102,4
Legume-cimp 22 160 23 160 104,5
Fasole boabe 1 180 1 300 110,2
Cartofi toamnă 21 570 22 500 104,3
Struguri — total 10 700 11 700 109,3

Pe terenurile amenajate pentru irigat vom obține 
producții medii la hectar de : 5 000 kg griu. 5 700 kg 
orz, 7 600 kg porumb si 3 200 kg floarea-soarelui.

total sectoare, se vor realiza astfel tB. EFECTIVELE DE ANIMALE, pe

Specia : Pian — capete —
Angajament La rată

Bovine — total 161 800 165 000 102,0
din care : — vaci 65 530 66 500 101,5

— juninci ’ 12 420 13 500 108.6
Porcine — total 497 700 520 000 104,4
din care : — scroafe 43 100 - 44 500 103,2
Ovine — total 1 000 500 1 100 000 109,9
Păsări ouătoare 1 896 000 2 200 000 116,0

Prin creșterea efectivelor de animale vom reali- 
la 10O hectare teren agricol următoarele densi- 

pășirea sarcinilor stabilite crin Dlanul național unic 
ne anul 1982.

Puternic stimulați de măsurile privind sporirea 
cointeresării unităților asricole socialiste, a mem
brilor cooperatori si a celorlalți lucrători, a întregii 
tărănimi în creșterea oroductiei vegetale si anima
le. a livrărilor la fondul de stat, valorificînd deplin 
experiența dobindită în folosirea Dămîntului. utili- 
zind eficient baza tehnico-materială de care dispu
nem. executind la timn si de cea mai bună cali
tate toate lucrările agricole, actionînd permanent 
Dentru întărirea ordinii, a disciplinei si răsDunde- 
rii în toate sectoarele de muncă, ne angaiăm ca in 
anul 1982 să obținem, de oe cele 580 mii hectare 
teren agricol, următoarele cantităti de produse : 
1,9 milioane tone cereale, cu 133 mii tone peste 
prevederile planului ; 120 mii tone floarea-soarelui, 
cu 3 000 tone peste prevederi ; 395 mii tone legume 
și cartofi, cu 14 mii tone peste plan ; 14 300 tone 
fasole boabe, cu aproape 1 000 tone mai mult decit 
sarcina planificată ; 183 500 tone struguri, cu 15 700 
tone peste prevederi ; 90 000 tone carne, cu o depă
șire a planului de 2100 tone ; 4130 tone 
150 tone peste plan ; 265 milioane ouă : 
iioane hectolitri lapte si alte importante 
de produse agricole vegetale si animale.

lini, cu
1,25 mi- 
cantitătl

agricole socialiste și in gospodăriile populației, urmă- 
medii Ia hectar :

la I.A.S.. si 4 600 kg griu. 5 000 kg orz. 7 400 kg po
rumb. 3100 kg floarea-soarelui. In C.A.P.

tăti: 28,4 bovine s 89,1 porcine 1 189,7 ovine ; 379,3 
păsări ouătoare.

C. Contribuția județului Constanța la FONDUL DE STAT tu anul 1982 va spori, față de plan, după 
cum urmează :

Produsul U. M. Pian Angajament La sută
Griu mii tone 367,07 402,07 109,5
Orz — orzoaică mii tone 27,80 33,00 118,7
Porumb mii tone 826,00 346.00 106,1
Floarea-soarelui mii tone 115,60 120,00 103,8
Legume mii tone 203,44 210,00 103.2
Struguri — total mii tone 153,49 163,49 106.5
Carne — total tone 73 857.00 74 857,00 101.4
Lină tone 3 932,00 4 130.00 105.0
Ouă mii. buc. 160,60 162,00 101,2

în anul 1982 vom livra la fondul de stat, la fon- favorabilitate. astfel incit să valorificăm corespun-
dul de semințe si la cel de furaje peste 5 700 
kg porumb boabe de pe fiecare hectar cultivat, 
3 700 kg griu și peste 4 300 kg orz. Pe această bază, 
unitățile socialiste si oamenii muncii din agricul
tura județului vor obține venituri suplimentare în 
valoare de peste un miliard lei. din care peste 700 
milioane lei numai l>a cultura cerealelor, ca rezul
tat al aplicării măsurilor stimulative aprobate re
cent de conducerea partidului si statului.

în anul 1982, anul celei de-a XX-a aniversări a 
Încheierii cooperativizării agriculturii, organizația 
de partid a județului Constanta, comuniștii, toți 
oamenii muncii din agricultură nu vor precupeți 
nici un efort, vor munci cu dăruire si abnegație 
revoluționară pentru obținerea celor mai mari pro
ducții agricole din istoria județului.

Pentru aceasta vom acționa în următoarele di
recții :

IN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE
— Folosirea deplină si rațională a întregului 

fond funciar prin cultivarea tuturor suprafețelor 
din unitățile socialiste si gospodăriile populației, a 
terenurilor din intravilan, eliminarea drumurilor 
inutile, luarea in cultură a suprafețelor ocupate 
temporar si respectarea cu strictete a proiectelor 
de organizare a teritoriului.

— Vom executa lucrări de înlăturare a excesu
lui de umiditate pe 10 000 hectare, de combatere a 
eroziunii solului pa 13 400 hectare si de nivelare a 
terenului pentru irigarea prin brazde a 10 500 hec
tare. în fiecare unitate se va transporta întreaga 
cantitate de gunoi existentă, asigurîndu-se fertili
zarea cu îngrășăminte naturale a 35 000 hectare, cu 
peste 70 la sută mai mult fată de plan, acordînd 
prioritate suprafețelor destinate culturilor de legu
me. cartofi, sfeclă de zahăr, furaje și altele.

— Vom acționa pentru valorificarea eficientă a 
întregii oantităti de substanțe chimice, urmărind 
realizarea programelor de fertilizare, erbicidare și 
combaterea dăunătorilor pe fiecare solă in funcție 
de nivelul producției stabilite si cerințele cartării 
agrochimice.

— Asigurarea funcționării corespunzătoare a sis
temelor de irigații în vederea exploatării cu maxi-' 
mum de eficientă a celor peste 300 mii hectare 
amenajate.

— Folosirea semințelor din soiuri sl hibrizi va
loroși, urmărind repartizarea acestora pe zone de 

zător potențialul bioloeic-productiv al acestora, 
la nivelul unităților fruntașe. Totodată, vom pro
duce în județ întregul necesar de semințe pentru 

• toate unitățile sl vom livra în ițite județe 2 200 tone 
semințe de griu. orz si por umb.

— Efectuarea însămintărilor si a lucrărilor de în
treținere în epoca optimă si de calitate, respecta
rea densităților pentru fiecare cultură, recoltarea 
tuturor produselor la timp si fără pierderi, trans
portarea si depozitarea acestora în cele mai bune 
condiții.

— Vom ajuta gospodăriile populației pentru asi
gurarea necesarului de semințe si material sădi- 
tor la nivelul planului in vederea realizării produ
selor pentru consumul propriu si livrării la fondul 
central al statului a 1 000 tone porumb. 320 tone 
fasole. 14 600 tone sfeclă de zahăr, 7 400 tone car
tofi, 11 320 tone legume si 7 600 tone fructe si stru
guri.

IN SECTORUL PRODUCȚIEI 
ANIMALE

— Printr-o bună îngrijire st furajare a animale
lor. prin îmbunătățirea condițiilor de adăpostire a 
acestora si mai buna organizare si urmărire a re
producției. vom asigura realizarea unei natalități 
de cel puțin 83 la sutâ la bovine. 99 la sută la ovine 
și 1 600 purcei la 100 scroafe ; sporul de greutate 
va fi depășit la toate speciile de animale ; se Va 
asigura punerea in funcțiune la termen a noilor 
obiective de investiții din zootehnie și se vor mo
derniza fermele din 30 unităti agricole ; se va ge
neraliza mulsul mecanic la vacile de lapte în toate 
adăposturile pretabile si se va introduce mulsul 
mecanic la oL

— în scopul acoperirii integrale a necesarului de 
furaje pentru unitățile socialiste și gospodăriile 
populației, vom imbunâtăti structura culturilor fu
rajere prin extinderea soiurilor și hibrizilor de 
mare productivitate, a suprafețelor de culturi du
ble de 60 mii hectare si vom realiza cel puțin 10 000 
unităti nutritive la hectar. în condiții de irigăre.

— în vederea completării efectivelor de animale 
si păsări necesare realizării planului de stat în gos
podăriile populației, unitățile agricole vor pune la 
dispoziția acestora peste 10 000 purcel și 3,4 milioa

COMITETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.

zile la recolta-

la 1 martie, a

ne pul de o ri. Gospodăriile populației vor livra 
la fondul de stat peste 4 500 tone ‘carne. 37 500 hec
tolitri lapte de oaie. 53.4 milioane ouă. circa 1 300 
tone lină și aproape 400 tone miere de albine.

Aplicînd cu fermitate recentele măsuri privind 
îmbunătățirea activității de mecanizare a agricul
turii in toate consiliile unice agroindustriale, vom 
acorda o atenție deosebită folosirii judicioase a 
parcului de mașini si tractoare, pentru execu
tarea lucrărilor agricole in perioadele ootime. cu 
respectarea riguroasă a normelor tehnologice, in 
scopul creșterii, producției agricole și eficientei 
economice. Printr-o mai bună ' organizare a pro
ducției si a muncii, prin integrarea efectivă a ac
tivității de mecanizare în activitatea unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste, se va asigura :

— încheierea programului de reparații din pe
rioada de iarnă Pină la 15 februarie ; respectarea 
planului de revizii și întreținere :

— se va intensifica Activitatea de recuperare și 
recondiționare a pieselor de schimb de la tractoare 
și celelalte mașini agricole, recondiționând în atelie
rele proprii piese si subansamble în valoare de 
peste 75 milioane lei :

— diminuarea consumurilor normate cu 500 tone 
motorină si 25 tone uleiuri diferite :

— reducerea perioadei de recoltare fată de cea 
stabilită, după cum urmează : cu 2 
rea cerealelor păioase. cu 3 zile la floarea-soarelui 
și ou 5 zile la porumb : *

— recrutarea si pregătirea, oină . ..
1 500 mecanizatori, eompletindu-se astfel necesarul 
de tractoriști si motopompiști în toate unitățile ;

— organizarea unor cursuri intensive pentru în
vățarea conducerii tractoarelor si folosirea mașini
lor din dotare de către cadrele de conducere de la 
sate si lucrătorii din unitățile agricole.

Vom intensifica munca politică si organizatorică 
în rîndul oamenilor muncii din agricultura jude
țului. tn vederea ridicării pregătirii profesionale a 
acestora, participării active a tuturor locuitorilor 
satelor la lucrările agricole, imprimării riguroase a 
ordinii si disciplinei in întreaga activitate. Vom 
extinde cooperarea 6i întrajutorarea intre unitățile 
agricole si unitățile din celelalte ramuri ale econo
miei județului, pentru solutionarea unor probleme 
tehnico-economice pe care le ridică sporirea pro
ducției agricole. înlăturarea pierderilor și risipei, 
realizarea unei bune aprovizionări a populației.

Profund recunoscători partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija deosebită ne care 
o poartă dezvoltării si modernizării agriculturii, 
înfloririi satului românesc. în numele comuniștilor, 
al tuturor celor ce muncesc in agricultura județului 
Constanta, ne angajăm să acționăm cu abnegație 
si dăruire revoluționară pentru realizarea exem
plară a sarcinilor si obiectivelor asumate in între
cere. să facem totul pentru ca în anul 1982, anul 

' în care va avea loc Conferința Națională a parti
dului, să ne aducem o contribuție cit mai mare la 
progresul economiei naționale si. De această bază, 
la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru 
popor.
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I123 DE ANI DE LA MARELE ACT ISTORIC AL UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE "1
Primul și hotărîtorul pas spre unificare statală l-a constituit unirea Moldovei cu Țara Românească 

în ianuarie 1859. Victorie remarcabilă a maselor de țărani, meșteșugari, lucrători și tîrgoveți, a cărturarilor 
progresiști și patrioți, Unirea Principatelor a reprezentat actul care a pus bazele statului național român modern.

NICOLAE CEAUȘESCU

UNIREA măreață
una dintre cele mai

înfăptuire, 
frumoase

pagini ale istoriei noastre
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DIVERS I

Marile momente ale istoriei na
ționale au cunoscut, aproape toate, 
o conlucrare a tuturor forțelor so- 
cial-politice ale societății româ
nești. incit ele au apărut si au si 
fost în realitatea lor istorico- 
obiectivâ rezultatul acțiunii între
gului popor. Confruntate, chiar de 
la întemeierea lor. cu primejdia de 
a dispărea in hotarele marilor re
gate sau imperii limitrofe, care în 
atitea rinduri și-au trimis ostile 
pe pâmintul românesc pentru a-1 
cuceri, țările române au rezistat si 
și-au conservat structurile de stat 
proprii, de-a lungul evului mediu, 
grație mobilizării tuturor resurse
lor umane, in acea formă de apă
rare de maximă eficacitate care 
este războiul întregului popor pen
tru apărarea patriei. în revoluția 
din 1821. care marchează începutul 
epocii moderne in istoria noastră, 
aceeași largă coaliție a tuturor 
forțelor social-politice din Țara 
Românească a urmărit să asigure 
emanciparea națională, pentru că 
toate clasele și categoriile sociale 
erau vital interesate in înlăturareă 
dominației otomgne. in redobindi- 
rea neatirnării și abolirea regimu
lui feudal.

Secole de-a rîr.dul. în cadrul so
cietății medievale, afirmarea' ple
nară a maselor in momentele cru
ciale ale istoriei naționale fusese 
rezultatul unei irumperi a lor pe 
scena istoriei, ca salvatoare a fiin
ței etnice și politice a neamului in 
ceasul de primejdie al invaziei 
străine. Structurile ierarhizate ale 
societății feudale nu erau însă com
patibile cu astfel de manifestări : 
masa țărănească. lipsită de privi
legii și marginalizată politic, nu 
putea fi altceva, era sortită să ră- 
mină pentru totdeauna doar ..talpa 
țării". Pe măsura erodării acestor 
structuri, sub acțiunea factorilor 
noii brinduiri. care reclama statul 
național și unitatea națională, tipa
rele înguste ale societății feudale 
cedau locul unui alt cadru mai 
larg, de esență democratică, în mă
sură să favorizeze și să facă posi
bilă exprimarea voinței populare.

Poporul român avea o viguroasă 
conștiință a unității sale. Fărîmi- 
țarea statală care dăiriuise jumă
tate de mileniu nu alterase în nici 
un chip acel fenomen profund de 
conștiință colectivă care-i făcea pe 
munteni, moldoveni, transilvăneni 
să se simtă și să se recunoască 
drept fiii unuia și aceluiași popor. 
Fapta cea mare — oricît de scurtă 
i-a fost durata — a lui Mihai Vi
teazul. care unise întîia oară cele 
trei țări românești, căpătase valoa
rea unui simbol prevestitor al unei 
realități firești și durabile. Secole 
de-a rindul, românii trăiseră cu 
convingerea că in spațiul carpato- 
dunărean viețuiește un singur po
por. care într-o zi avea, trebuia 
să. se regăsească în frontierele 
unui. singur stat. Pe temeiul aces-

tei convingeri s-a dezvoltat. în con
dițiile noi ale epocii moderne, o 
viguroasă mișcare pentru unitate 
națională, care a devenit o domi
nantă a vieții politice a, societății 
românești.

Așa se șl explică de ce la Con
gresul de pace de la Paris (1836), 
convocat în urma Războiului Co
rneei. cind s-a pus problema sta
tutului politic al Principatelor, s-a 
luat hotărirea să fie consultată 
populația Moldovei și Tării Româ
nești asupra viitorului ei și să se 
instituie o comisie care 
neze la fața locului 
acestei populații.

în fapt, nimeni nu __ _____
Ignora voința poporului român. 
Luptase de atita timp, vărsase atî- 
ta singe, suferise prea mult pentru 
ca marile puteri ale continentului, 
oricare le-ar fi fost adevăratele 
teluri, să mai poată decide singure 
soarta acestui neam pe dt de brav, 
pe atit de încercat. într-o scrisoa
re trimisă de -la Paris, la 10 apri
lie 1856, cel care avea să fie isto
ricul V. A. Urechia exprima un 
simțămint general : „soarta Princi
patelor este acum și rezolvată în 
principiu ; totul atirnă, pentru cea 
din urmă confirmare, de votul na
țiunii".

Și această națiune. în totalitatea 
ei. voia unirea, voia statul națio
nal și era hotărîtă'să lupte pentru 
a le avea. Ceea ce s-a numit Parti
da națională a coincis cu cvasi- 
totaiitatea forțelor social-politice 
ale societății românești. Adunările 
ad-hoc, constituite pentru a formu
la dorințele populației din Moldo
va și Muntenia, si întrunite la Iași 
și București în toamna anului 1857, 
au reunit în cadrul lor pe repre
zentanții tuturor claselor și cate
goriilor sociale din Principatele 
Române. în Adunarea ad-hoc a 
Moldovei. Mihail Kogălniceanu a 
subliniat că cererile privind res- 

• pectarea autonomiei, unirea celor 
două principate într-un singur stat 
cu numele România, sînt „cele iutii, 
cele mai mari, mai generale și mai 
naționale dorințe ale țării". Nu se 
putea da o formulare mai exactă 
a realității politice din cele două 
Principate. Unirea lor era voită și 
de țărani și de negustori și de in
telectuali și chiar și de boierii li
berali. înțelegeau toți — și din 
unghiul de vedere al clasei și ca
tegoriei sociale din care făceau 
parte, și din unghiul de vedere 
al apartenenței lor la națiunea 
română — că unirea, făurirea sta
tului național modern reprezentau 
o necesitate, o condiție a progre
sului societății românești, pe care 
îl doreau cu toții. Constituirea aces
tui stat era asociată, pentru fiecare 
clasă și categorie socială angajată 
în lupta pentru unire, cu convinge
rea că noul organism politic va 
oferi un cadru mai favorabil afir
mării și dezvoltării ei.' Iar pentru

să exami- 
doleantela

mai putea

marea majoritate a populației țării, 
pentru țărănimea care, veacuri în 
șir — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la a 60-a aniver
sare a Partidului Comunist Român 
— „a dus greul luptei împotriva 
asupririi străine, pentru dezvoltarea 
independentă a tării", pentru ea. 
unirea apărea ca un început de 
viață nouă, liberă de oprimare și 
umilință. „Mai curînd să murim de- 
cît să mai suferim ca în trecut", 
declarau deputății țărani în Aduna
rea ad-hoc a Moldovei. în Munte
nia, deputatul Constantin Tănase 
exprima, la rindul său, voința țără
nimii de a-șl spune cuvîntul în fi
xarea structurilor noului stat româ
nesc : „Noi, țăranii plugari români, 
care sintem partea cea mai nume
roasă a unei țări autonome, avem 
dreptul netăgăduit să luăm parte la 
viitoarele Adunări, care vor alcă
tui Constituția tării și legiuirile ei lăuntrice".

Ceea ce secole la rînd fusese o 
aspirație apărea acum ca o reali
tate iminentă, care dădea partizani
lor ei o forță irezistibilă. Nu mai 
exista obstacol care să mai poată 
sta în calea acestui impetuos to
rent de voință populară unanimă de 
unire. Cînd Conferința de la Paris, 
din mai-august 1858, a adoptat con
venția care ignora doleanțele de 
unire ale Adunărilor ad-hoc ale 
Moldovei șî Munteniei și statua 
existenta în continuare a două țări 
românești, cu doi domni, decizia 
marilor puteri nu mai avea, în ochii 
românilor, forța cu care încercaseră 
să o învestească acestea. Știau ei, 
acești înaintași ai noștri din neuita
tul an 1859, că nimeni și nimic în 
lume nu poate opri un popor an
gajat pe drumul firesc al dezvol
tării sale, un popor hotărît să facă 
totul pentru a-și realiza idealul le
gitim al statului național unitar.

Eludarea deciziei Convenției de 
la Paris prin dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza, mai întîi ca 
domn al Moldovei, apoi ca domn al 
Munteniei, le-a apărut ca singura 
cale de realizare a mult-rîvnitei 
uniri. Factorul decisiv al acestei 
duble alegeri au fost masele popu
lare. în jurul clădirii.Adunării 
elective, de la București, mulțimea 
era, după descrierea unui martor 
ocular, „o mare vie ale cărei va
luri abia se puteau mișca și care 
amenința să năvălească pe uși și 
pe ferestre în Cameră ca să-și sus- 
ție drepturile si principiul său". 
Cînd dubla alegere a devenit o rea
litate, această mulțime care iși asu
mase și îndeplinise un mare rol is
toric, a dat curs liber imensei 
bucurii a datoriei împlinite : „Nu 
șe mai auzeau în toată Capitala — 
informează ziarul „Românul" — 
decit cele mai vii demonstrații de 
bucurie : Să trăiască Cuza ! Să tră
iască viitorul nostru stăpînitor ! 
zbura din gură în gură, din inimă 
în inimă. îmbrățișările cele mai

Deputății fruntași din Adunarea ad-hoc a Moldovei

cordiale, sărutările cele mal înfo
cate, expresia celei mai înalte 
bucurii a ochilor, era singurul spec
tacol ce se vedea pe toate ulițele, 
pe toate răspintiile, pe toate locu
rile publice ale Bucureștilor".

Unirea realizată la 24 ianuarie 
1859 n-a fost, așadar, rezultatul 
unor manevre de culise, o simplă 
combinație politică gîndită și înfăp
tuită in cercul îngust al profesioniș
tilor politici. La realizarea ei au 
participat atit oameni politici — și 
cine i-ar putea uita pe Mihail Ko
gălniceanu, Vasile Alecsandri. Cos- 
tache Negri, Ion Ghica, C. A. Ro- 
setti, Cezar Bolliac, Vasile Boerescu 
și atîția alții — cit și marea mulți
me care, rămasă anonimă, a avut 
o putere politică hotăritoare în ba
lanța ce a înclinat în favoarea 
unirii.

Dubla alegere a Iul Alexandru 
Ioan Cuza a fost expresia unei in
teligențe politice de mare subtili
tate și adincime. care este bunul co
lectiv al poporului român. Confrun
tat cu vicisitudinile istoriei, acest 
popor a acumulat o experiență, iar

pe temeiul ei o înțelepciune, care 
l-au călăuzit întotdeauna pe drumul 
cel bun in strădania sa de a-și clădi 
o viață liberă și pașnică, respec- 
tîndu-i pe ceilalți, dar cerindu-le, 
la rindu-i, să-l respecte.

înfăptuită la Iași și București, 
Unirea Principatelor nu a fost doar 
expresia voinței de unitate a româ
nilor de la est și sud de Carpați. 
Statul național, ale cărui baze se 
puneau la 24 ianuarie 1859, trebuia 
să cuprindă în hotarele lui și pe ro
mânii aflați încă sub stăpînire 
străină. înțelegeau și ei că ceea ce 
se înfăptuise în cele două Princi
pate românești avea să fie desăvir- 
șit, de îndată ce împrejurările isto
rice ar fi permis-o. începutul eră 
făcut. Angrenajul declanșat. Izbîn- 
da — oricare ar fi fost greutățile 
drumului — Inevitabilă. Acestei 
convingeri generale i-a dat glas 
Alexandru Papiu Uarian : „Cînd 
s-a ales Cuza domn, entuziasmul la 
românii transilvăneni era poate mai 
mare decit în Principate". Acolo, pe 
acest străvechi pămînt românesc, se 
ridica la orizont aurora vestitoare

a unirii cu România. Adunările de 
la Iași și București din 1859 vesteau 
adunarea de la 1 decembrie 1918 de 
la Alba Iulia.

în cartea de aur care este Istoria 
neamului s-a scris, la 24 ianuarie 
1859, după cum spunea Ion Ghica, 
„Tina dintre cele mai frumoase pa
gini ale istoriei noastre". La alcă
tuirea ei au contribuit autori mulți, 
mii, zeci de mii de oameni, care în 
acele zile mărețe au fost protago
niștii istoriei. Și totuși, dincolo de 
mulțimea lor, stă un singur autor al 
acestei pagini : poporul român, 
pentru că, așa cum afirma cu atita 
temei Mihail Kogălniceanu : „Uni
rea, eu nu recunosc nimănui drep
tul să zică că-i actul său individual, 
proprietatea sa exclusivă ; Unirea e 
actul energic al întregii națiuni ro
mâne".

Col. dr.
Constantin CAZANIȘTEANU 
Centrul de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară

Mărturie supremă a conștiinței de sine a națiunii
(Urmare din pag. I) 
naționale au însuflețit poporul, 
i-au înzecit forțele de luptă pentru 
apărafea șl propășirea patriei". '

Odată înfăptuită unirea moldo- 
miinfeană și creata România, mar
șul spre ' independentă a devenit 
impetuos, de nestăvilit. Noțiunea 
de unire și-a lărgit conținutul, s-a 
îmbogățit prin adaosul măreț de 
libertate națională și statală. Pu
terea centripetă a Bucureștiului a 
sporit. Și dacă Milcovul fusese se
cat „dintr-o sorbire". Carnații tre
buiau trecuți dintr-un salt, ca fra
ții, toți frații români, să-și aibă, 
în sfîrșit, casa lor proprie. Jertfele 
războiului pentru 1 independență 
din 1877 s-au conjugat cu cele din 
1916—1918. Plevna. Rahova și Smîr- 
dan s-au completat cu Oituz. Mă- 
răști, Mărășești și. la 1 decembrie

1918, „visul de aur al românilor" 
s-a împlinit.

Unirea a fost deci consecința 
unui lung, anevoios, frămintat șl 
adesea dramatic proces istoric. 
Unirea, cu corolarul ei, Indepen
dența și afirmarea între popoarele 
și statele lumii, n-a venit de la 
sine, n-a căzut din cer și n-a fost 
un dar al cuiva. A fost rezultatul 
necuprinsului efort economic, poli
tic și spiritual al întregului popor. 
Rezultatul jertfelor lui.

Forța și nezdruncinata imitate a 
poporului român s-a iluștrat în 
lupta împotriva fascismului. în cu
cerirea revoluției din 23 August 
1944. Prin unitatea și frăția oame
nilor muncii, români, maghiari, 
germani, trăitori în spațiul româ
nesc. unitate și frăție forjate în 
lupta seculară dusă împreună pen
tru eliberarea socială și pentru eli

berarea de sub stăpînirile străine, 
am putut înfăptui România socia
listă de azi. România anului două 
mii.

Iar ziua unirii ne află angajați 
în strinsă unitate, muncind, creind, 
lucrind pentru înălțarea României 
de azi. Și sînt impresionante și de 
neegalat realizările săvirșite de oa
menii uniți, înfrățiți în strădania, 
sacra strădanie, de a dezvolta ne
contenit patria socialistă, de a 
apăra pacea șl omenia.

Coeziunea, unitatea strinsă a po
porului, dragostea de tară și de 
dreptate, iubirea de oameni și de 
pace alcătuiesc caracteristica ma
joră a poporului român. Și ținem 
să păstrăm și să îmbogățim mereu 
„corola de minuni a lumii", care 
poate fi și unitatea națională și 
frățietatea între popoare și pacea
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cinema teatre In activitatea politico-educativă, pentru întărirea disciplinei in muică
I
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Port pe
Ne-am obișnuit să spunem — 

și așa se spune — ..port la 
mare". Iată insă că există și un 
port pe... mare. Baza de pro
ducție a constructorului noului 
port Constanța Sud-Agigea, în
tinsă pe 20 de hectare și cuprin- 
zind im poligon de prefabricate, 
ateliere, magazii și altele, iși 
are... baza pe fundul mării. Cu 
numai 2—3 ani in urmă, ape
le mării aveau aici o adincime 
de 10—12 metri. Odată cu con
strucția digurilor, care vor avea 
o lungime totală de peste 11 ki
lometri și care vor închide in
cinta portuară, constructorii re
cuperează treptat din... Marea 
Neagră o „moșie" de 1 000 hec
tare teren. Este tocmai amplasa
mentul viitorului port la mare. 
Sau, mai bine zis... port pe mare.

mare I
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Din dragoste 
pentru oameni

Gheorghe 
tehnician la 
3 din Craiova. Pasionat electro
nist, Bambache a realizat o 
foarte interesantă instalație de 
televiziune cu circuit închis, 
care permite bolnavilor inter
nați să comunice, de la distan
ță, cu vizitatorii. Concret, la 
intrarea în spital, precum și la 
etajele acestuia, au fost mon
tate camere de 
monitoare prin 
cărora

esteBambache
Spitalul clinic nr.

luat vederi și 
intermediul 

pacîențil și oaspeții se 
pot vedea și pot discuta.

In prezent, Bambache lucrea
ză la o 
permite 
cursuri, 
lui, să 
imagini 
diferite 
pacienții.

*

Arbori rari

nouă instalație care va 
studenților aflați la 

in amfitea rul spitalu- 
urmărească pe ecran 
însoțite de sunet din 

saloane in care se află

In orașul Cărei există un parc 
dendrologic atestat documentar 
de aproape trei sute de ani. Aici 
se află numeroase specii de ar- 
bpri indigeni și exotici. Nu mai 
puțin de 35 de copaci sint rari
tăți. Intre aceștia se află arbo
rele Ginco, înalt de aproape 30 
metri, considerat o ..fosilă vie" 
din era terțiarului geologic, ori
ginar din Asia orientală, și care 
este un adevărat uriaș in com
parație cu cîteva exemplare 
care se mai intilnesc în prezent 
în Europa. Tot aici există specii 
rare de trandafiri, de mesteceni 
și de platani, care constituie tot 
atitea puncte de atracție turis
tici, dar și de interes științific 
de specialitate.

In acceleratul
123

2 și 3 ale vagonului 
A 12 din acceleratul 

ruta Timișoara — 
au fost ocupate. în

Cușetele 
de dormit 
123 de pe 
București 
noaptea de 7 spre 8 ianuarie, de 
o familie cu un copil, tn graba 
mare de la coborire, familia res
pectivă și-a uitat in cușetele, 
respective unul din bagaje in 
care se află, intre altele, și o 
importantă sumă de bani. Din 
păcate, nu există nici un indi
ciu asupra identității și adresei 
păgubașului. In această situație, 
conductorul vagonului. Florea 
Pană, a încredințat bagajul gă
sit Miliției din Gara de Nord. 
De unde păgubașul și-l poate ri
dica oricind.

A doua oară
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• Maria Mirabela : DOINA — 9,15;
11; 12,45; 14.30: 16.15: 18; 19,45. LIII -,
— 15.30; 17,30; 19.30. PACEA — 15.30: 
17.30: 19,30.
a Non stop: VICTORIA — 10: 12;
14: 16: 18; 20. VOLGA — 9; 11.15: 13,30: 
15.45; 18: 20.
• învingătorul : TIMPURI NOI — 9; 
11; 13.15; 15.30; 17.45; 20.
• Saltimbancii : DACIA — 9: 11.13;
13,30; 13.45; 18; 20. MIORIȚA — 9;
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Mondo uman o : FLACARA — 15:
17: 19.
• Astrid, dragostea mea : CENTRAL
— 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Bronco Billy : PATRIA — 9: 11.30:
14; 17; 19,30, FESTIVAL — 8.30; 11;
13,30; 16; 18.30: 20,45, MODERN —
8.45; 1,1; 13.15: 15.45; 18.15: 20.30.
a Imigranți in Brazilia : SCALA — 
9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.13. FAVO
RIT - 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. 
a Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12.30; 15; 17,15: 20.
BUCUREȘTI — 8.30: 10.45; 13: 15.30:
18; 20.16, EXCELSIOR — 9; 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20,15. MELODIA — 9; 11.15; 
13.30: 15.45; 18; 20.15.
a O tată fericltâ șl Dragoste la Las 
Vegas : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17
a Călăuza: EFORIE — 9: 12; 16: 19. 
a Echipajul : BUZE3TI — 16.30: 19,30. 
a Ultima vtnătoare : FERENTARI — 
15.30; 17.30: 19.30.
a Aii Baba și cel 40 de hoți : VIITO
RUL — 15.30; 17.30: 19.30.
a Un prieten pierdut : POPULAR — 
15; 17,15; 19.30.
a Pietonii aerului : ARTA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
a Nici măcar n-ați visat : PROGRE
SUL — 15.30; 17,30; 19.30.
a Marea evadare : CAPITOL — 9:
12.33; 16; 19.30.
a Pe aripile vintuiul : LUCEAFĂRUL
— 9; 13.30; 18.
a Hangar 18 : FEROVIAR — 9: 11.15: 
13.30; 15.43: 18: 20,15, AURORA — 9; 
11.15; 13.30: 13,45: 18: 20.15. TOMtS — 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,15.
a Provinciala: GRIVlȚA — 9: 11.15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15.
a Escadronul husarilor zburători —
15.30, Numele meu e iubire — 19 :
DRUMUL SĂRII.
a Fontamara : GIULEȘTI — 9: 12; 18; 
19.
a Toată lumea e a mea : FLOREAS- 
CA — 9: 12; 15.30: 19.
a Povestea Iul Buddy Holly : GLORIA
— 9; 11.15; 13.30: 15.43; 18: 20.15. CUL
TURAL — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20.15, FLAMURA - 9; 11; 13,15: 15.30; 
17.45; 20.
a Polițist sau delincvent ; MUNCA
— 15: 17.15; 19.30.
• Yankeii : COSMOS — 15.30: 19.

• Teatrul National „IX. Caragiale* * 
(sala mică) : Generoasa fundație — 
19, (sala Atelier) : Cartea iui loviță

a Galeria Orizont : Mircea Dumitres
cu, pictură; (atelier 35) ; Gruia Flo- 
ruț. desen-pictură.
a Galeriile ..Căminul artei" (parter): 
Dan Mihălțianu. grafică ; (etaj) : Dra- 
goș Vlțelaru, pictură.
a Galeria SImeza : Cristian Paras- 
chiv, pictură.
a Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România ; Salonul de pictură, 
grafică și sculptură al municipiului 
București ; .Șerbana Drăgoescu, tapi
serie.
• Galeria „Hanul cu tel“ (sala Cena
clu) : Carmen Elena Cula, pictură.
a Galeria Galateea : Dan Cioca. gra
fică.
a Galeria Eforie : Expoziția bursieri
lor U.A.P. 1981.
a Muzeul satului : Expoziția „Alesă- 
turi — tehnici de ornamentate a țe
săturilor".
a Galeria municipiului București : 
Livlu Suhar, pictură.

— 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" (La, 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România) : „Vocația universală 
a folclorului românesc". Concert sus
ținut de corul „Madrigal". Dirijor : 
Marin Constantin — 19.30.
• Opera Română : Frumoasa din pă
durea adormită — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19,30. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Mâgureanu) : Mobilă și 
durere — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon —
19,30.

' • Teatrul Foarte Mic : Mîrtlala — 20. 
a Teatrul de comedie : N-am timp
— 19.30. *
A Teatrul ..Nottara" (sala Studio) : 
Ploaia și anchetatorul — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
O noapte furtunoasă — 19,30; (sala 
Giulești) : Dragostea prințesei — 16.
A Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Vorba Iui Tănase —
19.30.
• Ansamblul ..Rapsodia română" : 
La fîntîna dorului —- 19.
a Teatrul „ion Creangă*  : Pinocchio
— 18.
A Teatrul „Țăndărică" : Anotimpurile 
minzului — 17.
a Circul București : Fantastic circ —
19.30.
a Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu" (sala Studio) : Profeso
rul de muzică — 19.30.
A Institutul de teatru al I.A.T.C, : 
Gustul mierei — 19,30.

expoziții

INITIATIVE BUNE, DAR Șl FENOMENE DE FORMALISM
Disciplina tn muncă este in mod 

esențial o problemă de conștiință, de 
răspundere. Prin urmare. în cultiva
rea ei. mijloacele muncii politice și 
de propagandă, care se adresează 
prin excelentă conștiinței oamenilor, 
ocupă un loc principal. Apreciere 
care ne-a fost întărită de constată
rile făcute in două din principalele 
unități ale municipiului Alexandria : 
întreprinderea de rulmenți (I.R.A.) 
Si întreprinderea de panouri si ta
blouri electrice (I.P.T.E.).

La I.P.T.E., în cadrul a două ședin
țe comune ale comitetului de partid 
si consiliului oamenilor muncii, s-au 
discutat diferite aspecte ale discipli
nei in muncă, soldate cu o serie de 
măsuri de combatere a intîrzierilor, 
a altor acte de indisciplină. ..Timp 
de cîteva zile am verificat la poartă 
modul cum se vine la lucru — ne 
spunea tovarășul Ion Tudor, secre
tarul comitetului de partid pe între
prindere. Am constatat ușor că în- 
tîrziau cam aceiași oameni. Desigur, 
motivele invocate erau de fiecare 
dată -obiective-, dar o părere des
pre temeinicia lor vă puteți face 
chiar și din faptul că întrucit ac
țiunea noastră a continuat, numărul 
întirziatilor. a scăzut de la o zi la 
alta, apropiindu-se de zero".

La I.R.A. am consemnat editarea, 
în flecare lună, a unei fol volante 
axate pe diferite probleme care pre
ocupă colectivul, intre care si multi
plele aspecte ale întăririi disciplinei.

Tn ambele unități propaganda vi
zuală înfățișează, prin diferite cal
cule. consecințele Încălcării discipli
nei muncii, ale irosirii unui minut 
de lucru la nivelul secției sau al în
treprinderii. ale nefolosirii la întrea
ga lor capacitate a mijloacelor de 
producție etc. De pildă, la Întreprin
derea de rulmenți, aproape la fieca
re mașină era scrisă o chemare : 
„Nu uita ! Tara a cheltuit pentru 
mine milioane Iei. Sint $1 banii tăi. 
îngrijeste-mă bine si foloseste-mă la 
întreaga capacitate !“.

Cele văzute în- unitățile teleormă- 
nene au pus în lumină însă si multe 
aspect» de inconsecventă a muncii 
politice, de slabă aderentă a aces
teia la realitățile din întreprinderi, 
în ultimă instanță de formalism. 

Iată, discutăm, la organizația de par
tid nr. 4 a secției unicate din cadrul 
I.P.T.E., cu tovarășul Stelian Palcu, 
secretarul de partid. La un moment 
dat — ne spune — am constatat că 
întirzlau cam multi oameni la lu
cru. Am înființat o tăblită, pe care 
scriam simplu : Astăzi au întirziat 
următorii tovarăși, notînd. alături de 
numele lor, și timpul pierdut. Se 
cam supărau pe mine, unii mai pro
testau. dar a doua zi nu mai intir- 
ziau.

— Cit ați continuat ?
— Nu prea mult. Am văzut că sîn- 

tem singurul atelier din secție care 
proceda așa șl ne-am lăsat păgubași.

— Dar absentele ?
— Păi absențele continuă...
Nu intimplâtor am redat discuția 

de mai sus. Numărul absentelor ne
motivate înregistrate pe întreaga u- 
nitate in trimestrul patru al anului 
trecut a crescut simțitor fsftă de pe
rioada anterioară. O situâtie care 
trebuia să constituie un semnal de 
alarmă pentru munca politică, să de
termine intensificarea si diversifi
carea considerabilă a acțiunilor edu
cative. creșterea combativității lor. 
Dar acestea, atitea cite au fost, 
s-au oprit la jumătatea drumului — 
cea de care am amintit mai sus fi
ind ilustrativă — tar în multe pri
vințe și-au făcut loc o serie de ma
nifestări ale formalismului. De pildă, 
gazetele de perete erau fie goale, fie 
cu articole generale si vechi. Gazeta 
organizației nr.7 din cadrul secției 
echipare făcea bilanțul activității 
pe... cincinalul trecut.

Mergînd prin secția prelucrări me
canice vedem un grup de oameni 
dlscutînd — se prelucra recentul 
decret privind Întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă. Iată, ne-am zis. 
o acțiune vie. operativă. Nu mică 
ne-a fost surprinderea însă cînd am 
constatat că printre cei ce se aflau 
la ieșirea din unitate cu. un sfert de 
ceas mai devreme de ora încheierii 
lucrului se numărau și unii parti
cipant! la dezbaterea amintită. Un 
argument, o dovadă că simpla pre
lucrare a unui material nu poate fi 
echivalată si cu angajarea tuturor 
de a-1 respecta zi de zi. că munca 
politică, îmbinată cu controlul înde

plinirii sarcinilor, trebuie să aibă un 
caracter permanent, activ, complex.

Aspecte de formalism în munca 
politica am întîlnit și la I.R.A. In 
secția sculărie. de pildă, la un ,.re-‘ 
flector" așezat Ia loc vizibil nu am 
putut nota decit... colectivul de re
dacție. Alături, un tabel ce prezenta 
indicatorii de plan pe... anul ’80. 
Discutăm cu președintele ■ organiza
ției de sindicat pe secție, tovarășul 
Stancu Stănilă. „De ce mai țineți un 
asemenea tabel ?“ „Păi. așa facem 
noi Ia sfirșitul anului, scriem tabelul 
cu indicatorii de plan pe anul în
cheiat (1 ? !)“. Discutăm cu același 
interlocutor despre activitatea colec
tivelor de agitatori. „Da. s-au con
stituit și se organizează deja ac
țiuni". „De problemele de disciplină 
cine răspunde 7“ — întrebăm. „Să 
mergem să ne uităm la gazetă". Con
statăm că cel căruia îi revine aceas
tă răspundere este tocmai interlocu
torul nostru...

Desigur, disciplina în muncă nu se 
reduce doar la venirea si plecarea 
corectă la si de Ia lucru. Modul cum 
sînt folosite cele 480 de minute pre
zintă o importantă în multe privințe 
mult mai mare, pentru că de aceasta 
depinde în fond creșterea producti
vității. a eficientei. Cum urmărește 
munca politică asemenea aspecte ? 
Investigațiile noastre arată că ele 
sînt mai puțin urmărite, citeodată 
chiar neglijate.

Este ilustrativă, de pildă, situația 
pe care am intîlnit-o la secția uni
cate a I.P.T.E. La noi — ne spunea 
tovarășul Ion Anton, șeful secției — 
există încă mari diferente între e- 
chipe. în ceea ce privește utilizarea 
corespunzătoare a timpului de lucru. 
Formații cum sînt cele conduse de 
către Mihai Militaru. Victor Stoica. 
Viorel Ciobanu utilizează de trei și 
chiar de patru ori mai bine timpul 
de lucru. Inegale sînt și preocupă
rile în direcția aprovizionării cores
punzătoare a locurilor de muncă, 
încă din ziua precedentă. Ceea ce 
face ca timpul de lucru să fie folosit 
numai în proporție de 80 la sută. 
Ce atitudine a adoptat munca poli
tică fată de această situație ? S-au 
mai organizat unele dezbateri, s-a 
mai discutat cu unii șefi de echipă. 

I
I

dar nu poate fi vorha în nici un caz 
despre un set de acțiuni coerente, 
care să determine schimbarea în 
bine a situației, intensificarea preo
cupărilor pe linia organizării muncii 
și a folosirii corespunzătoare a 
timpului de lucru. Unele cadre teh
nice s-au cam obișnuit cu neajunsu
rile amintite și le consideră firești. 
Multe chiar au căutat să ne demon
streze că indicele slab de utilizare a 
timpului de lucru s-ar datora doar 
specificului secției, unde munca nu 
poate fi organizată în flux continuu. 
Dar atunci cum se explică marile 
diferente intre echipe ? Iată deci 
că o intervenție activă care să dis
loce asemenea mentalități păgubi
toare este cu atit mai necesară.

La întreprinderea de rulmenți ele
mentele care intră în componenta 
produsului final — rulmentul — se 
fabrică intr-un număr foarte mare, 
de ordinul milioanelor, și tocmai de 
aceea calitatea lor corespunzătoare 
nu poate fi asigurată decit printr-un 
autocontrol exigent din partea fie
cărui muncitor. Dar în răspunderea 
cu care se exercită acest autocon
trol se manifestă în multe din cazuri 
fisuri. Cum a reacționat munca po
litică. munca de propagandă în fața 
acestei situații ? De pildă, la sec
țiile bile-role. strungărie. rectificare, 
s-a pus în discuția colectivului ati
tudinea unor muncitori care mani
festau superficialitate în această pri
vință. Cîteva chemări îndeamnă La 
exigentă, unele articole de la gaze
tele de perete informează asupra 
implicațiilor economice ale unei ca
lități necorespunzătoare. Dar ase
menea acțiuni Îmbracă un caracter 
sporadic și prea puțin activ, com
bativ. •

Or, influenta mobilizatoare a mun
cii politice depinde de combativita
tea care se imprimă acțiunilor, de ac
tualitatea lor. de modul cum este 
orientată și condusă de organele si 
organizațiile de partid, direcții in 
care trebuie să se acționeze cu mal 
multă răspundere si exigentă comu
nistă.

Paul DOBRESCU 
Stan ȘTEFAN
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apuce si ei. ca 
muncă cinstită,

In loc să se 
oamenii, de o 
soții Nîstor și Susana Otvds din 
Petroșani au început si facă ne
gustorie, căutindu-i cu lumina
rea pe amatorii de chilipir, pe 
creduli șt naivi. Soțul a fost 
prins făcind negoț cu metale 
prețioase și a fost condamnat la 
doi ani și șase luni închisoare. 
Soția a ajuns pe banca acuzării 
pentru că a depus mărturie min
cinoasă, bineînțeles in favoarea 
soțului. După eliberarea din de
tenție, cei doi soți s-au urcat în 
autoturismul propriu si au luat 
drumul Clujului. Mașina o con
ducea un șofer plătit de cei doi 
soți. Le dădea mina Și... punga. 
Dar la Cluj-Napoca au fost din 
nou prinși Cu ocaua mică Și din 
nou au ajuns in fata instanței 
de judecată. De data asta, fără 
șofer la scară.

I
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Două cazuri, 
aceeași cauză

...După ce s-a tot cinstit 
niște rude pină tîrziu din seară, 
Mircea Prepeliță din Erbiceni, 
județul Iași, a plecat spre casă. 
Pe drițm, văzînd că nu-l mai 
ajută picioarele, s-a așezat să 
se odihnească puțin, dar a ador
mit buștean. A doua zi a fost 
găsit înghețat.

...După ce, tot așa, s-a cinstit 
cu niște rude, in drum spre 
casă. Dumitru Ignea din Vină- 
tori. același județ Iași, văzind 
că nu-l mai țin picioarele, s-a 
așezat pe un morman de zăpa
dă in locul in care întoarce au-. 
tobuzul de călători. Neobser- 
vindu-l, șoferul a dat autobuzul 
înapoi, zăpada s-a năruit, 
D.I., grav lovit, a fost dus 
spital, dar prea tîrziu.

Două cazuri petrecute la vre
me de iarnă din una Și aceeași 
cauză : alcoolul.

iar 
la
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IRubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Sclnteii* |
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULDI SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN. 

CONDUSA DE TOVARĂȘUL PIETRO LONGO, 
secretar general al partidului

TELEGRAMA

(Urmare din pag. I)
Emilia Sonea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Secretarul general al Partidului So
cialist Democratic Italian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea președinte
lui Partidului Socialist Democratic 
Italian, Giuseppe Saragat. In același 
timp, el a exprimat gratitudinea pen
tru posibilitatea de a se reîntilni cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român și de a avea impreună 
un schimb util de vederi in proble
me ale relațiilor dintre cele două țări 
și partide, ale actualității politice 
internaționale. Tovarășul Pietro Lon
go a dat o înaltă apreciere inițiati
velor și acțiunilor întreprinse de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în favoarea dezarmării, 
pentru triumful cauzei păcii. înțele
gerii și cooperării în Europa si in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru salut și sentimen
tele exprimate și a transmis pre
ședintelui P.S.D.I., Giuseppe Sara
gat, salutul său și cele mai bune 
urări. Totodată, șl-a manifestat sa
tisfacția pentru prilejul de a se re
întilni . cu secretarul general al 
P.S.D.I., subliniind că vizita sa in 
țara noastră reprezintă o dovadă a 
bunelor relații existente Intre cele 
două partide. între România și Ita
lia. între poporul român și poporul 
italian.,

în cadrul convorbirii, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Roman și secretarul general al 
Partidului Socialist Democratic Ita- 
l‘an au reliefat cursul ascendent al 

•orturilor de colaborare dintre 
c. ... două țări' și partide si și-au ex
primat dorința ca. în spiritul stimei 
și respectului reciproc, să lărgească 
în continuare relațiile dintre P.C.R. 
șl P.S.D.I., spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și colabo
rării Internationale. S-a apreciat că 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
dintre cele două partide contribuie 
la aprofundarea relațiilor tradiuo-

Conf
Marți după-amiază, Pietro Longo, 

•ecretarul general al Partidului So
cialist Democratic Italian, s-a întîl- 
nit — în cadrul unei conferințe de 
presă — cu ziariști români și ita
lieni.

Cu acest prilej, oaspetele și-a ex
primat deplina satisfacție că s-a în- 
tilnit din nou cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist» Român, cu care 
a avut o întilnire cordială. De la bun 
început vreau să spun, a declarat to
varășul Pietro Longo, că am consta
tat multe puncte de vedere conver
gente și acestea privesc, înainte de 
toate, problemele dezarmării privite 
prin prisma căutării unui echilibru 
tactic și strategic la un nivel cît mai 
mic 'posibil, retragerii rachetelor nu
cleare deja instalate in Europa și 
neinstalării altora noi, așa-numita 
opțiune zero, adică înlăturarea totală 
a rachetelor din Europa ; totodată 
s-au constatat convergente asupra o- 
portunității ca națiunile europene 
să-și facă auzită vocea intr-un mo
ment în care au Început tratativele 
de la Geneva dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii, 
pentru că națiunile europene trebuie 
să; contribuie la buna reușită a trata
tivelor, să determine în mod respon
sabil acel echilibru al păcii care să 
permită fiecărei țări europene să tră
iască in deplină securitate. Aceeași 
convergență de păreri s-a degajat și

Împreună cu poporul
(Urmare din pag. I)

Pămint. Inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vizînd stator
nicirea unui climat de pace în 
lume, de stăvilire si reducere a 
Înarmărilor de orice fel. si in primul 
rind a celor nucleare, au un puter
nic ecou international, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu fiind recunoscut 
pretutindeni ca un adevărat si mare 
strateg al acelei epoci de aur. visate 
din străvechime. care să aducă ome
nirii starea de pace, de bună Înțe
legere. de comuniune înfrățită în 
aceleași idealuri.

Ctitor de tară nouă, făuritor al 
unei economii moderne si al unei 
spiritualități înfloritoare, conducător 
încercat și înțelept, ginditor care a 
îmbogățit patrimoniul teoriei revo
luționare cu opere de inestimabilă 
valoare, răsptndite si prețuite pe 
toate meridianele globului, bărbat 
politic de anvergură mondială, mi
litant de seamă pentru împlinirea 
Idealurilor de libertate, independentă 
și unitate națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca un în
flăcărat patriot si internationalist, 
are contribuția hotăritoare la ridica
rea propriei țări pe noi culmi de 
civilizație, aducindu-i prin prodigi
oasa sa activitate un prestigiu inter
național de nevisat in’alte epoci. 
Cunoscind ca nimeni altul năzuințe
le și interesele națiunii noastre si 

nale de prietenie și colaborare din
tre România și Italia în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific. 
cultura] și în alte sfere de activita
te, precum și la întărirea conlucră
rii româno-italiene pe plan mondial.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a evidențiat caracte
rul deosebit de complex al situației 
politice mondiale ca urmare a conti
nuării și intensificării politicii de 
forță și dictat, de dominație și asu
prire. a accelerării fără precedent a 
cursei înarmărilor, care creează gra
ve pericole la adresa independentei 
și suveranității popoarelor, a păcii 
mondiale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul ge
neral al Partidului Socialist Demo
cratic Italian au subliniat că, în a- 
ceste condiții, se impune, mai mult 
ca oricînd, ca toate statele — indi
ferent de sistemul lor social și politic 
— popoarele, forțele progresiste, re
voluționare și democratice, opinia pu
blică să acționeze pentru oprirea în
cordării situației internaționale, pen
tru reluarea cursului spre destindere 
și promovarea unei politici noi, de
mocratice, de respect al independen
tei naționale, de colaborare și pace, 
pentru solutionarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor con- 
flictuale. pentru eliminarea forței șî 
amenințării cu forța in relațiile din
tre state. S-a relevat importanta pa 
care o prezintă pentru politica de 
destindere și pace oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea urgentă Ia re
ducerea cheltuielilor militare și a 
armamentelor, la dezarmare, și în 
special la dezarmare nucleară, stopa
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune și retragerea celor 
existente, încetarea fabricării bom
bei cu neutroni, care măresc încor
darea $i tensiunea pe continentul eu
ropean și in întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Pie
tro Longo au acordat o deosebită 
atenție situației din Europa. In acest 
context s-a subliniat însemnătatea 
concentrării tuturor eforturilor în 
vederea încheierii cu rezultate po
zitive a reuniunii de la Madrid, care 
să dea un nou impuls transpunerii 
în viată a Actului final de la Hel

erință de p
in legătură cu necesitatea ca o posi
bilă conferință pentru dezarmare, la 
care să participe țările europene, să 
abordeze atît armamentele nucleare, 
cît și cele convenționale, cu același 
obiectiv al reducerii forțelor de o 
parte și de cealaltă. Am constatat pă
reri convergente și în ce privește în
semnătatea respectării Actului final 
al Conferinței europene de la Hel
sinki. necesitatea de a acționa con
cret pentru ca procesul de dezarma
re, pe care toți îl dorim și fl sperăm, 
reducerea cheltuielilor militare să 
ducă la folosirea unor resurse mai 

'mari — financiare și economice — in 
favoarea țărilor în curs de dezvolta
re, să asigure un reechilibru al lu
mii. pe care noi îl considerăm esen
țial pentru garantarea unei păci ge
neralizate și de durată.

Convergenta de ocinii s-a manifes
tat. de asemenea, in apărarea prin
cipiilor fundamentale ale suverani
tății naționale, a convingerii că ori
ce nonor. orice tară trebuie să-si 
rezolve de sine stătător propriile pro
bleme. fără amestec din afară, pre
cum si asupra necesității de a se 
soluționa ne calea tratativelor pro
blemele Orientului Apropiat.

Pot să snun. a continuat secreta
rul general al P.S.D.I.. că politica 
promovată de președintele Nicolae 
Ceausescu se evidențiază orin a- 
nărarea suveranității naționale a sta
telor. a dreptului la autodetermina
re al popoarelor. Aș sou ne că in o- 

militînd neobosit pentru împlinirea 
aspirațiilor ei. secretarul general al 
partidului ne îndeamnă mereu M me
reu să luptăm și să muncim împreu
nă eu poporul, pentru popor, din- 
du-ne, in acest sens, prin întreaga sa 
activitate un strălucit exemplu.

Scriitorii. împreună cu toti crea
torii de frumos ai patriei noastre 
nu-i pot aduce un omagiu mai de 
preț decit realizînd'ceea ce Domnia 
Sa i-a îndemnat : să meargă la iz
voare. la ana vie a tradiției marii 
noastre literaturi si să creeze opere 
pe măsura acestui măreț prezent in 
care poporul român cunoaște împli
nirea celor mai durabile visuri ale 
sale.

Adăugîndu-se cu strălucire mari
lor noștri revoluționari, luminărilor 
ginditori întru libertatea, unitatea șl 
independența patriei sale. miUtanților 
de renume pentru triumful cauzei 
socialismului, tovarășul N icolae 
Ceaușescu este unul din marii făp
tuitori de istorie, unul din marii 
oameni politici ai României si ai În
tregii lumi. In pragul zilei sale ani
versare, omagiul nostru se identifică 
firesc cu punerea in lumină a aces
tor adevăruri ce dau demnitate nu 
doar unul om, ci si unui popor, voin
ței poporului nostru de a-1 urma 
neabătut si în puternică unitate pe 
cel ce-i este națiunii luminos simbol 
și pilduitor exemplu. 

sinki. să faciliteze convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii si 
dezarmării, precum și să asigure 
continuitatea reuniunilor consacrate 
securității și cooperării în Europa, 
în cadrul schimbului de păreri, cei 
doi conducători de partid au apre
ciat că începerea tratativelor de la 
Geneva intre Uniunea Sovietică si 
Statele Unite ale Americii reprezin
tă un pas pozitiv, care trebuie să 
ducă la realizarea unui echilibru mi
litar nu prin intensificarea înarmă
rilor. ci prin reducerea acestuia la 
un nivel cit mai scăzut, și. in final, 
la eliberarea continentului de arme 
nucleare, strategice sau tactice.

Examinînd situația din Orientul 
Mijlociu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Pietro Longo au subli
niat necesitatea de a se ajunge la 
reglementarea globală, pașnică, a si
tuației din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la instaurarea unei păci juste 
și trainice în această zonă, bazată pe 
retragerea necondiționată a Israelu
lui din teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, inclu
siv prin crearea unui stat palestinian 
independent, la asigurarea indepen
dentei și integrității teritoriale a tu
turor statelor din zonă.

S-a relevat, de asemenea, Însemnă
tatea pe care o reprezintă™ în condi
țiile actuale. întărirea colaborării 
dintre partidele comuniste, socialis
te. social-democrate. liberale, mișcă
rile de eliberare națională, intre toa
te forțele progresiste, antiimperialis- 
te în lupta pentru pace, dezarmare, 
securitate șl independență națională, 
progres social și colaborare între po
poare.

în timpul convorbirilor eu fost 
evidențiate implicațiile pe care criza 
economică, accentuarea decalajelor 
dintre state le au asupra progresu
lui și standardului, de viată al po
poarelor. mai ales al celor aflate în 
curs de dezvoltare, subliniindu-se că 
trebuie să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, ca o pro
blemă cheie a păcii și stabilității 
mondiale.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

resă
niniile sale prevalează rațiunea de 
stat si aceasta este o politică deo
sebit de realistă. Dealtfel, rolul pre
ședintelui Nicolae Ceausescu este 
foarte important si depășește gra
nițele României, ale Europei, ceea ce 
înseamnă de faot a avea conștiința 
responsabilității ce apasă pe umerii 
săi decurgi nd din rolul international 
oe care el l-a avut si. fără îndo
ială. il are șl în prezent.

în convorbirea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. a continuat se
cretarul general al P.S.D.I.. am gă
sit multe elemente de reflecție, mul
te puncte de acord. Apreciem toate 
acestea ca extrem de utile, pentru 
că noi. socialistii-democratici italieni, 
considerăm important rolul președin
telui Ceausescu, inclusiv oe un olan 
international mai vast. în legătură cu 
probleme atît de semnificative si im
portante pentru relațiile internațio
nale. pentru făurirea unei politici 
noi. de pace si destindere între po
poare.

Am discutat, de asemenea, si pro
bleme bilaterale. în legătură cu care 
am constatat trăinicia acestor rela
ții cordiale între P.C.R. si P.S.D.I. 
și o colaborare importantă, reciproc 
avantajoasă, între Italia și România. 
Sint convins că lărgirea înțelegerii 
între țările europene este esențială. 
Si aici există largi convergente de 
vederi cu președintele Nicolae 
Ceausescu, a sous în încheiere Pie
tro Longo.

Știri sportive
In turneul zona] masculin de 

sah. contind pentru Campionatul 
mondial, ce se desfășoară în aceste 
zile la Băile Herculane. duuă run
da a 9-a lider al clasamentului este 
Zoltan Ribli (Ungaria), cu 7 puncte, 
urmat de Mihai $ubă (România) — 
6 puncte (1). Gyula Sax (Ungaria) — 
6 puncte.

In runda a 9-a, Ribli l-a învins 
ne Ftacnik. Farago a cîștigat la 
Gheorgjjiev. în timp ce partidele 
Sax — Velikov. Jansa —‘ Pinter, 
Pavlov — Ciociltea si Spiridonov —■ 
Schmidt s-au încheiat remiză. Gheor
ghiu a iucat cu negrele împotriva 
lui Ambroz. la întrerupere marele 
maestru român avînd o poziție ceva 
mai bună. Partida Subă — Inkiov 
s-a întrerupt intr-o poziție aproxi
mativ egală.

• In vederea participării la cam
pionatul european masculin de bas
chet (grupa B), selecționata tării 
noastre va susține, in zilele de 8 și 
9 februarie, o dublă întilnire de ve
rificare in compania formației Unga
riei.
• în sferturile de finală ale „Cu

pei campionilor europeni" la handbal 
feminin, echipa Rulmentul Brasov va 
intilni, in primul joc in deplasare, 
echipa austriacă B. V. Hypo- 
bank St. Poelten (Austria). Echipa 
feminină Știința Bacău va juca in 
sferturile de finală ale „Cupei fede
rației internaționale" in campania 
echipei Egle Vilnius (U.R.S.S.).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost profund mișcat de amabilul mesaj de felicitare pe care ați avut 

bunăvoința să mi-1 adresați cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și vă 
mulțumesc pentru dovada atenției pe care nu încetați să o manifestați față 
de poporul revoluționar al Guineei.

La rindul meu, doresc să vă reafirm interesul deosebit pe care-1 acordăm 
cooperării cu Republica Socialistă România și să vă reînnoiesc cu această 
ocazie întreaga noastră hotărîre de a acționa pentru întărirea și lărgirea con
tinuă a raporturilor de prietenie și cooperare fructuoasă care există ătit de 
fericit între cele două popoare ale noastre, intre partidele și guvernele lor.

Binevoiți a primi, dragă tovarășe și mare prieten, cele mai bune urări pe 
care vi le adresez cu prilejul Anului nou, pentru sănătatea Și fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea crescîndă a țării dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Secretar general
• al Partidului Democrat din Guineea,

Președintele Republicii Populare
• Revoluționare Guineea

COTIDIAN.

Relatâri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

• In cadrul noii turnătorii ce se 
realizează la întreprinderea me- 
catiică din Gheorgheni a intrat în 
funcțiune o modernă secție de mo- 
delărie. Aici vor fi confecționate, din 
material lemnos, modele originale 
pentru o gamă largă de piese 
turnate în greutate de pînă la 8 tone, 
care vor intra in componența dife
ritelor agregate realizate de marile 
întreprinderi constructoare de mașini 
din țară.

• La Combinatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște, specialiștii reglează 
lunar parametrii arzătoarelor de la 
cuptoarele de încălzire. O măsură 
care a făcut ca în ultimul semestru 
al anului 1981 să se economisească 
2 300 tone combustibil convențional. 
Cei care au primit această sarcină 
n-au... ars gazul degeaba...
• Pentru a onora comanda unor 

parteneri externi, Combinatul chi
mic Craiova avea nevoie de o in
stalație automată de umplut saci cu 
o greutate de o tonă fiecare. Insta
lația respectivă trebuia adusă din 
import. Pe lingă efortul valutar, 
aceasta presupunea și o mare în- 
tirziere. Problema o rezolvat-o co
lectivul combinatului. Și încă intr-un 
timp record. Ce nu poate face inte
ligența tehnică, atunci dnd este 
pusă în acțiune !
• După ce în primul an al actu

alului cincinal rețeaua invățămîn- 
tului din județul Mureș și-a sporit 
zestrea cu noi unități, odată cu 
primele zile ale anului 1982 au 
început lucrările de construcții pen
tru alte 44 săli de clasă, 4săli de

Embleme ale noului în străvechea vale a Indusului
Construit în urmă cu citeva seco

le pe întinderile deșertice de la 
nordul Golfului Oman, Karachi a 
cunoscut o puternică dezvoltare In 
anii care au trecut de la proclama
rea independenței Pakistanului, a- 
jungînd rapid cel mai mare și mai 
puternic centru economic al acestei 
țări. Dacă în 1947 — anul lichidării 
dominației coloniale, „orașul dune
lor" avea o înfățișare modestă, nu- 
mărînd doar 360 000 de locuitori, as
tăzi el apare vizitatorului ca o me
tropolă modernă pe cuprinsul că
reia trăiesc. și muncesc peste 4 mi
lioane de oameni. Un păienjeniș de 
străzi drepte, mărginite In partea 
centrală de clădirile impozante ale 
marilor hoteluri, bănci și sedii ad
ministrative il străbat de la un ca
păt la celălalt. Prin portul Karachi, 
unde poposesc nave din toate col
țurile lumii, se efectuează circa 90 
la sută din totalul schimburilor co
merciale cu străinătatea, iar in zo
nele din imediata sa apropiere și-au 
făcut apariția numeroase fabrici și 
uzine noi. care constituie o adevă
rată mindne a Pakistanului. Prin
tre acestea se numără combinatul 
siderurgic, aflat in curs de con
strucție, și marea rafinărie realizată 
in cooperare cu România.

Transformările structurale petre
cute in înfățișarea principalului 
oraș ai țării vorbesc despre dorința 
poporului pakistanez de a lichida 
cit mai rapid consecințele nefaste 
ale îndelungatei perioade de domi
nație colonială și de a-și făuri o 
industrie națională puternică, capa
bilă să prelucreze in folosul pro
priu diversele resurse ale solului și 
subsolului, Aceste transformări nu 
se limitează insă la perimetrul ma
relui centru economic și comercial 
din sud. In ultimele decenii efortul 
de dezvoltare s-a extins la scara în
tregii țări, ducind la crearea unor 
sectoare industriale — cheie, ca side
rurgia, construcțiile de mașini, pe
trochimia, textilele, precum și la 
intensificarea considerabilă a ac
țiunii de valorificare a pământurilor 
aride din zona centrală și de sud a 
Pakistanului. Pe valea Indusului au 
apărut o salbă de baraje, în frunte 

gimnastică, spații pentru 180 de 
locuri in grădinițe și ateliere-școală 
cu o capacitate de 320 locuri.

• La întreprinderea mecanică de 
organe și asamblare din Brașov a- 
fost elaborată o nouă tehnologie 
de lucru : executarea combinată, 
prin extrudare și presare, a primelor 
repere de piulițe înfundate, destinate 
autoturismului „Oltcit". Această teh
nologie elimină integral pierderile 
tehnologice, asigurînd, totodată, o 
creștere de circa 3 ori a producti
vității muncii.

• Sera întreprinderii de gospodă
rire orășenească Adjud va produce 
aproape 15 tone roșii, salată și ver
dețuri extratimpurii. Tot de aici vor 
fi livrate, pentru solariile populației, 
zeci de mii de fire de răsaduri. Nici 
florile nu vor lipsi din casele oame
nilor. Ele cresc și se livrează „în 
flux continuu".
• Un permanent șl nedorit dia

log se poartă din vara trecută 
intre lucrătorii de la Atelierul de 
reparații radio-TV din Lipova și 
cetățeanul Toma Neaga din Tela. 
De 29 de ori o fost clientul să-și 
ridice aparatul și, de flecare dată, 
a constatat că nici nu începuseră 
reparațiile. Poate se va găsi cineva 
să-i depaneze și pe depanatorii care 
nu-și fac datoria I
• Două noi lucrări monumentale 

împodobesc centrul ipunicipiului 
Piatra Neamț : o statuie dedicată 
independenței patriei, înălțată pe 
bulevardul Traian, și mozaicul „Ști
ință, artă, cultură", realizat pe 
frontonul clădirii bibliotecii jude
țene I

însemnări din Republica Islamică Pakistan

eu cele de la Mangla și Tarbela, 
care constituie principalele puncte 
de sprijin ale programului de valo
rificare rațională a apelor fluviului. 
Ultimul, prin lacul de acumulare 
pe care l-a creat, va contribui la 
Irigarea a circa 2 milioane de hec
tare cultivate cu cereale.

O călătorie întreprinsă pe traseul 
lung de 1 500 km ce leagă fosta ca
pitală a Pakistanului, Karachi, de 
actuala — Islamabad — constituie 
cel mai bun prilej de a urmări în
deaproape citeva din realizările mai 
importante ale poporului pakista
nez, printre care se situează însăși 
construirea noului centru politlco- 
administratlv. Începută fn urmă cu 
aproape două decenii pe platoul 
Potwarf din apropiere de Rawal
pindi, „operațiunea Islamabad" a 
înaintat rapid, ducind In cele din 
urmă la apariția pe un loc com
plet pustiu, la poalele munților

Islamabad : urbanistică ultramodernă la poalele Hindukușilor

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegra
mă tovarășului Adil Qarțani, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Socialiste Alba
nia, cu ocazia alegerii sale în această 
funcție, prin care îi adresează, in 
numele guvernului și al său personal,

Cronica
Cu prilejul vizitei pe care o efec

tuează in tara noastră, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, Hans 
Gunther Sulimma, ambasador in 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. F. Germania, a fost primit de Au
rel Duma, ministru secretar de stat. 
In timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme actuale ale situației interna
ționale și au fost discutate unele as
pecte ale dezvoltării raporturilor din
tre cele două țări.

în timpul vizitei, oaspetele a avut, 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
consultări în legătură cu stadiul ac
tual al dialogului economic interna
țional între țările în curs de dezvol
tare și cele dezvoltate, indeosebi 
referitor la problematica lansării în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
a negocierilor globale privind coope
rarea economică internațională pen
tru dezvoltare.

★
în organizarea Teatrului Mic si a 

Institutului • italian de cultură din 
tara noastră a avut Ioc. în Capitală, 
o manifestare omagială dedicată 
poetului Eugenio Montale.

După un cuvint de deschidere ros-

tv
PROGRAMELE 1 |l 1

tn jurul orei 16,00 — Transmisiu
ne directă de la Aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni : Ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul-Haq, care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, împreună 
cu doamna Zia-ul-Haq, o vizită 
oficială de prietenie tn (ara noas
tră

PROGRAMUL I

Teleșcoaift
17.20 Tragerea Pronoexpres
17.30 Actualitatea muzicală
18,00 Almanah pionieresc
18.20 Consultații In sprijinul tnvătămln- 

tulul politico-ideologic. Afirmarea 
tot mai puternică a rolului condu
cător al clasei muncitoare In so
cietatea noastră socialistă

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.50 Universul femeilor. Patriotismul 

—- Înaltul Înțeles al faptelor noas
tre

20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mări ac
tori, mari regizori": Orson Welles. 
„Dosarul Kindler s-a închis". Pre
mieră pe. țară. Producție a stu
diourilor din S.U.A. In distribuție: 
Orson Welles, Loretta .Young. E.G.

Hindukuși, a unui oraș nou, cu clă
diri din beton și sticlă, care îmbină 
armonios stilul tradițional cu ten
dințele arhitecturii moderne. Popu
lația sa se ridică în prezent la pes
te 100 000 de locuitori,

Menținerea unui ritm accelerat al 
dezvoltării economice, valorificarea 
pe scară largă a resurselor natura
le constituie, dealtfel, una din prin
cipalele preocupări ale autorități
lor pakistaneze. Astfel, in cadrul 
pianului de 5 ani (1979—1983) totalul 
investițiilor se va ridica la 49 mi
liarde de rupii, printre diversele 
obiective ce vor fi date In funcțiu
ne numărindu-se noi capacități de 
producție la complexul siderurgic 
Karachi, un port maritim la Qua- 
sim, fabrici de ciment și îngrășă
minte chimice, întreprinderi textile, 
» mare conductă de petrol ce va 
lega provinciile Sind și Baluchis
tan ș.a. Totodată, avîndu-se in ve- 

calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes in îndeplinirea înaltei mi
siuni încredințate. In telegramă se 
exprimă convingerea că relațiile tra
diționale dintre țările noastre vor 
cunoaște o dezvoltare continuă. în in
teresul reciproc al popoarelor român 
și albanez, al păcii și colaborării In
ternationale.

zilei
tit de Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, cercetă
toarea Adriana Mitescu a relevat 
coordonatele majore ale Operei ma
relui poet, universalitatea liricii 
sale, precum și aspecte ale tălmăcirii 
versurilor lui Montale în limba 
română.

In continuare, a fost prezentat un 
recital bilingv de poezie, cuprinzlnd 
o selecție din cele mai frumoase 
versuri ale lui Eugenio Montale, in 
interpretarea actorilor Mariana Cer
cel. Maria Potra. Maria Ploae. Dinu 
Ianculescu. Dan Condurache șl Pe
tre Moraru dc la Teatrul Mic. Corul 
„Madrigal", dirijat de artistul emerit 
Marin Constantin, a interpretat apoi, 
in primă audiție. „Omagiu lui Mon
tale" de Doru Popovici, madrigal 
pentru cor mixt Pe un poem în pro
ză de Martha Popovici, precum si un 
program de muzică italiană renascen
tistă.

La manifestare au fost prezent! 
Benedetto Santarelli. ambasadorul 
Italiei Ia București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerores)

Robinson. Philip Richard. Regia 1 
Orson Welles

11.15 Unirea -- Aspirație Istorică a po
porului român, izvor al forței sala 
creatoare

22,05 Telejurnal • Sport ,

PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19,30 Buletinul rutier al Capitalei
19.45 Muzică de jaz .
20.15 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
20,40-Interpret! ai clnteculul popular
21,10 Teleenclclopedla •
21.45 Vocații tinere împlinite In satul 

natal — reportaj
22.05 Telejurnal • Sport

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 ianuarie. In țară : Vremea va H 
In general rece, cu cerul temporar aco
perit. Ninsori slabe locale. Vintul va 
sufla In general slab, cu unele Intensi
ficări din sectorul nord-estlc. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 15 și minus 5 grade, iar cele ma
xime Intre minus 5 și plus 5 grade. Lo
cal se va produce ceață. In București : 
Vremea va fl In general rece, cu cerul 
temporar acoperit, favorabil ninsorii 
slabe, vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor 11 cuprinse In
tre minus 8 și minus 4 grade, iar cele 
maxime . Intre minus 2 . șț plus 2 grade. 
Condiții de producere a ceței. (CorneUu 
Ppp, meteorolog <je 'serviciu).

dere că peste trei sferturi din popu
lația de 73 de milioane a tării tră
iește in zonele rurale, o atenție 
deosebită este acordată electrificării 
satelor, extinderii zonelor irigate Și 
creării de noi căi de comunicație. 
Îndeplinirea acestor obiective, apre
ciază autoritățile de la Islamabad, 
vor contribui la transformarea unor 
vaste regiuni ale țării, la îmbunătă
țirea condițiilor de viață a milioa
ne de locuitori ai Pakistanului.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmăreș
te cu interes eforturile depuse de 
poporul pakistanez pentru consoli
darea independenței și făurirea 
unei vieți noi, înfloritoare. Intre 
Republica Socialistă România si Re
publica Islamică Pakistan s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare, care se dezvoltă pe cele mal 
diverse planuri, în special in dome
niul economic. O expresie elocven
tă a acestei conlucrări rodnice o 
constituie construirea in comun a 
marii rafinării de la Karachi, cu o 
capacitate de 1200 000 tone anual, 
care este chemată să acopere nevoi
le de resurse petroliere ale tării și 
să stimuleze dezvoltarea altor sec
toare ale economiei naționale. Vor
bind cu prilejul festivității de inau
gurare din 1978, președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-ul-Haq, 
declara : „în numele guvernului, 
exprim recunoștință profundă 
și sinceră președintelui Nicolae 
Ceaușescu. fată de care nutrim cele 
mai bune sentimente. Vă rog să-i 
transmiteți că poporul și guvernul 
meu îi sint foarte recunoscători. Nu 
este vorba numai de această rafi
nărie, dar șî despre colaborarea 
noastră in alte domenii, pe care nod 
sperăm s-o intensificăm".

Desfășurată sub asemenea auspi
cii, conlucrarea româno-pakistanezi, 
întemeiată pe deplina egalitate în 
drepturi șl avantaj reciproc, cu
noaște o evoluție mereu ascendentă, 
corespunzlnd intru totul interese
lor de dezvoltare pașnică și progres 
ale celor două țări și popoare.

Nicolae N. LUPU

• AL ȘASELEA SIMȚ?
Robin Baker și Janice Mather, 
doi biologi de la Universitatea 
din Manchester, sint convinși că 
omul posedă un al șaselea simț, 
instinctiv, cel al direcției. Ei au 
ajuns la concluzii Interesante 
prin experimente in cadrul că
rora studenți legați la ochi au 
fost duși pe rute complexe și 
întortocheate Ia distanțe variind 
intre 6 și 52 km de universitate, 
după care li s-a cerut mai intii 
să indice direcția spre care erei 
că se află universitatea, iar apoi 
să facă același lucru după ce-și 
vor fi desfăcut legătura de la 
ochi. Rezultatul a fost că su
biecții, după ce au arătat o di
recție estimativă in general de 
o mare acuratețe, au devenit 
dezorientați imediat ce legătura 
le-a fost scoasă. Cei doi oameni

de știință presupun că organul 
celui de-al șaselea simț, un fel 
de busolă magnetică, este situat 
la baza craniului, în pereții sinu
soidali al sfenofdului. și au al
cătuit un program de cercetare 
care urmează să demonstreze 
prin teste cum este alcătuit sim
țul orientării prin schimbarea 
cimpului magnetic în vecinătatea 
organului,

• VACCINURI ÎM
POTRIVA HEPATITEI. Re- 
cent, în Statele Unite a fost omo
logat un vaccin împotriva for
mei celei mai răsplndite de he
patită. așa-numita hepatită-B. 
Serul obținut dip singe uman a 
fost testat asupra a 6 000 per
soane, în 95 la sută din cazuri 
el dovedindu-și eficienta profi

lactică. Si in Franța este de 
acum folosit un vaccin împotri
va acelorași virusuri. în vreme 
Ce în R.F. Germania a fost pus 
la punct un ser Împotriva for
mei denumite „A“. care repre
zintă 20 la sută din îmbolnăvi
rile de hepatită.

• METODA NOUA 
DE STOCARE A ENER
GIEI SOLARE. Cercetătorii 
canadieni au imaginat o nouă 
metodă de stocare a energiei so
lare. care permite încălzirea ca
selor sau a serelor chiar și a- 
tunci eînd soarele nu strălucește 
pe cer. Pentru a înmagazina e- 
nergia colectată de captatoarele 
solare, ei au conceput un rezer
vor umplut eu zeolit. o piatră 
de origine vulcanică capabilă să

PRETUTINDENI
restituie căldura Cînd se doreș
te. Mai exact, rezervorul de zeo
lit poate încălzi o casă timp de 
o săptămînă fără a utiliza o sur
să exterioară, grație unui sistem 
de funcționare pe cit de simplu 
pe atit de eficace : este suficient 
ca prin rezervorul care a înma
gazinat căldura să treacă un 
flux de aer proaspăt si umed 
pentru a obține la contactul cu 
piatra vapori de apă caldă, dis
tribuită apoi in casă sau seră 
prin conducte de ventilație. Un 
fabricant canadian de material 
solar a instalat deja In șapte 
case șapte asemenea „cutii so
lare".

• ȘOSELE „ASFAL
TATE" CU... PNEURI. 
După cum se știe, pneurile ru
lează ușor pe dramurile gudro
nate. Iată însă că o societate ja
poneză propune înlocuirea bitu
mului cu... pneuri vechi. Mai 
concret este vorba de un înveliș 
de „recuperare" compus din 
■mici bucăți de pneuri uzate care 
sînt amestecate, intr-o proporție 
de o cincime, cu ciment. Pentru 
a obține amestecul, societatea 
Hiro Kagaku a pus la punct o 
emulsie specială pe bază de si- 
licat de sodiu si alte substanțe

minerale. Acest liant are pro
prietatea de a lega perfect ci
mentul cu bucățile de pneuri, 
două materiale care. In mod 
normat au o slabă „înclinație" 
de a se uni. Aplicat Intr-un strat 
de 5—6 centimetri grosime, noul 
înveliș este mult mal rezistent 
decît altele, afirmă specialiștii 
japonezi. El oferă vehiculelor 
o aderentă mai bună. în special 
tn caz de ploaie, iar distanta de 
frinare s-ar reduce la jumătate.

• CORALII IN PERI
COL. Recifele de corali, sl- 

ceste adevărate „grădini ale mă
rilor'1, sînt din ce In ce mai 
amenințate de poluare, de scu
fundări și de pescuitul subacva
tic cu ajutorul explozivilor. A» 
eesti factori afectează simbioza

dintre alge si corali. Poluarea, 
datorată mai ales dezvoltării 
orașelor de coastă si industriilor 
acestora, face să prolifereze alge 
străine, dăunătoare coloniei de 
corali. Distingerea acestui echi
libru ecologic foarte sensibil are 
Insă si alte oonsecințe : odată cu 
..sufocarea" recifului, dispar nu
meroase specii de plante si ani
male.

• CEL MAI MODERN 
AEROPORT. „Chang! Air
port" a fost recent inaugurat 
oficial în Singapore. Proiectat si 
construit în decurs de șase ani. 
impresionanta aerogară cores
punde exigentelor tehnice si ne
cesităților traficului aerian de 
după anul 2000. Capacitatea sa 
cate de 40 zboruri internaționa

le pe oră, respectiv de 10 mili
oane pasageri si 450 000 tone 
mărfuri pe an.

• A FOST GĂSITĂ 
UNA DIN NAVELE LUI 
COLUMB ? In dreptul reci
fului Molasses din sudul insulei 
Bahamas, scafandrii au descope
rit epava unei corăbii, două tu
nuri și ghiulele de plumb care 
par a proveni dinainte de anul 
1550. Bazindu-se pe relatările 
unor vechi cronici spaniole, ar
heologii sînt de părere că ar 
putea fi vorba de „Pinta". una 
din corăbiile cu care Columb a 
descoperit, in 1492, „Lumea 
Nouă". Aceasta s-ar fi scufun
dat in anul 1499. în cursul unei 
alte călătorii spre America, tn 
timpul unui uragan.

□I
I



BUN VENIT
PE PÂMlNTUL ROMÂNIEI 

președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, Mohammad Zia-ul-Haq!

(Urmare din pag. I)
veranitatea. Independenta, integrita
tea teritorială a țărilor.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie fată de popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
Stătătoare, poporul român urmărește 
cu viu interes eforturile depuse de 
poporul pakistanez pentru consolida
rea independentei naționale si pen
tru făurirea unei vieți noi, prospere, 
între Republica Socialistă România 
ți Republica Islamică Pakistan, țări 
care au multe preocupări comune pe 
calea dezvoltării economico-sociale, 
s-au statornicit raporturi de strinsă 
prietenie și colaborare, care se ex
tind pe cele mai diverse planuri. 
Aceste raporturi sint așezate ferm pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța, 
ale avantajului reciproc.

Un exemplu viu al conlucrării 
rodnice dintre cele două țări îl consti
tuie rafinăria națională de la Ka
rachi, cel mai important obiectiv 
economic al tării in acest domeniu, 
rezultat al eforturilor conjugate ale 
■pecialiștilor români și pakistanezi.

LA SESIUNEA COMITETULUI ELIBERĂRII AL O.U.A. 

. S-A SUBLINIAT

„Anul 1982 ar trebui sâ devină 
anul eliberării întregii Africi"

KINSHASA 19 (Agerpres). — Luni 
B-au deschis la Kinshasa lucrările 
celei de-a 38-a sesiuni a Comitetului 
Eliberării al Organizației Unității 
Africane. în prezența reprezentanți
lor celor 23 de țări membre. La lu
crări participă, de asemenea, dele
gațiile a trei mișcări de eliberare — 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Congresul 
Național African (C.N.A.) și Con
gresul Panafrican din Azania (P.A.C)., 
pnecum și secretarul general al 
O.U.A., Edem Kodjo.

în discursul de deschidere, pre
ședintele Zairului. Mobutu Șese Seko. 

Cînd săracii îi ajută pe cei bogați
Prin racolarea forței de muncă țările industrializate realizează 
cîștiguri uriașe : într-un deceniu — uh „ajutor" în materie 

cenușie de 4 400 miliarde dolari
DELHI 19 (Agerpres). — Racolarea forței de muncâ din țările slab 

dezvoltate de către țările industrializate are un rol economic foarte impor
tant in acestea din urmă, subliniază agenția indiană de presă P.T.I. Po
trivit datelor existente, între anii 1961 și 1972, Statele Unite, Canada și Ma
rea Britanie au beneficiat de un „ajutor" in materie cenușie, evaluat la 4 400 
miliarde dolari, sub forma mîinii de lucru calificate provenind din țările 
în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, un studiu canadian, elaborat de 
Centrul de cercetări asupra dezvoltării internaționale (I.D.R.C.), arată că 
S.U.A., Canada și Marea Britanie au acordat in aceeași perioadă țărilor 
în curs de dezvoltare numai 46 miliarde de dolari, sub formă de ajutor 
economic sau alt gen de asistență.

După această remarcabilă realizare, 
în prezent avansează lucrările de 
construire a două fabrici de ciment, 
Drecum si a altor obiective econo
mice.

România sl Pakistanul conlucrează 
fructuos, în ultimii ani, la O.N.U., 
în alte organizații internaționale, in 
cadrul ..Grupului celor 77“ si al miș
cării de nealiniere.

Referindu-se la relațiile dintre 
România și Pakistan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu declara : ..Apre
ciem că există în continuare largi 
perspective pentru intensificarea si 
adîncirea acestor raporturi priete
nești. pentru dezvoltarea si diversi
ficarea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale, tehnico-ștî- 
ințifice și culturale. în interesul ță
rilor noastre, al cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale'1.

Cu încrederea că vizita în tara 
noastră a înaltului oaspete pakistanez 
se va solda cu rezultate fructuoase 
pentru ambele state si va deschide 
noi orizonturi colaborării bilaterale, 
in interesul celor două țări si po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
intre națiuni, poporul român adresea
ză președintelui Republicii Islamice 
Pakistan un călduros : ..Bun venit 
pe pămîntul României socialiste !“.

a subliniat necesitatea ca toate sta
tele africane să asigure un sprijin 
sporit luptei pentru eliberarea totală 
a continentului. în ceea ce privește 
țara sa. Mobutu Șese Seko a spus 
că Zairul nu va precupeți eforturile 
pentru sprijinirea eliberării efective 
a popoarelor africane aflate Încă 
sub jugul dominației. Șeful statului 
zairez a invitat participanții să ex
ploreze toate modalitățile suscepti
bile să grăbească realizare^ acestui 
obiectiv, căci, a adăugat el, anul 
1982 ar trebui să devină anul elibe
rării întregii Africi.

-

Acțiuni de masa și luări de poziție 
pentru apărarea păcii

Campanie pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei

OSLO 19 (Agerpres) — în Norve
gia a Început Săptămîna de acțiune 
in sprijinul campaniei pentru crea
rea unei zone denuclearizate în 
Nordul Europei. De la începutul 
campaniei, organizată de mișcarea 
norvegiană intitulată „Nu armei

Semnături pe apelurile pentru înfăptuirea 
dezarmării

In întreaga Franță continuă campania de stringere de semnături pe 
apelurile care cheamă la înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, țentru pace, destindere și înțelegere in Europa și in 
întreaga lume.

Pentru o alternativă constructivă 
la politica confruntărilor militare

WASHINGTON 19 (Agerpres) — 
La^ Washington a luat ființă o orga
nizație obștească care se numește 
Comitetul pentru problemele secu
rității natibnale. Din ea fac parte 
cunoscuti oameni politici din
S.U.A.. printre care Paul Wamke, 
fost director al Agenției pentru 
dezarmare și controlul armamente
lor. Andrew Young, fost reprezen
tant permanent al S.U.A. la O.N.U.

în declarația difuzată presei de 
acest comitet se arată că „numeroși

Proteste în Olanda împotriva tranzitului 
de muniții

HAGA 19 (Agerpres) — în semn 
de protest Împotriva transportului 
prin Olanda a munițiilor armatei 
americane destinate unităților dis
locate în Republica Federală Ger
mania, grupuri de acțiune olandeze 
au blocat, din nou. în noaptea de 
luni spre marți, trenuri Încărcate 
cu muniții în apropiere de Gronin
gen. Alți demonstranți au blocat 
trenurile In apropierea localității

Tratativele de ia Geneva privind limitarea 
armelor nucleare în Europa

GENEVA 19 (Agerpres). — La 
Geneva a avut loc marți o nouă șe
dință plenară a delegațiilor U.R.S.S. 

nucleare !“, chemarea lansată In 
sprijinul revendicărilor privind 
dezarmarea a fost semnată de peste 
200 000 de norvegieni. Organizatorii 
campaniei au anunțat că strânge
rea de semnături va continua și 
în lunile următoare.

conducători americani consideră In 
mod eronat câ problema securității 
naționale este sinonimă cu spori
rea continuă a forței militare și a 
alocațiilor pentru nevoi militare. 
Un asemenea punct de vedere li
mitat poate, avea urmări periculoa
se". în declarație se subliniază, de 
asemenea, că ..Comitetul intențio
nează să realizeze o analiză critică 
constructivă a unor alternative po
sibile la politica confruntărilor mi
litare".

Deventer, astfel Incit munițiile în
cărcate in portul Delfzijl au ajuns 
la frontiera cu R.F.G. cu mare în- 
tirziere. O. acțiune similară pen
tru blocarea unui alt convoi cu 
muniții a avut loo luni dimineața ; 
poliția din Groningen a intervenit, 
dispersîndu-i pe manifestanti și a- 
restind 20 dintre ei. relevă agenția 
United Press International.

și S.U.A. la tratativele privind limi
tarea armamentelor nucleare In Eu
ropa. informează agenția T.A.S.S.

Urmările dezastruoase 
ale cursei înarmărilor 
— reliefate de directorul 
unul organism al O.N.U.

BANGKOK 19 (Agerpres). — Ome
nirea va cheltui, in anul 2000. două 
milioane dolari pe minut pentru în
armări — a arătat, intr-o conferință 
de presă ținută la Bangkok, Jan Mor
tenson, directorul Centrului pentru 
dezarmare al Națiunilor Unite. El a 
precizat — relevă agenția France 
Presse — că factura anuală mondială 
a înarmărilor se ridică in prezent la 
circa 500 miliarde dolari, ceea ce re
prezintă un milion dolari pe minut. 
Această cifră se va dubla pină la 
sfirșitul secolului, dacă va continua 
actuala cursă a înarmărilor. „Statis
tic, lumea dispune în prezent de su
ficiente arme pentru a se distruge 
de mai multe ori", a arătat Marten- 
son, precizînd că „există astăzi în
tre 40 000 și 50 000 de focoase nuclea
re a căror putere cumulată depă
șește de un milion de ori forța 
bombei lansate asupra Hiroshimei". 
„Un singur submarin nuclear — a 
subliniat el — dispune de o capaci
tate de distrugere mai mare decîț 
toate armele utilizate în timpul celui 
de-al doilea război mondial".

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit marți pe ministrul israelian al 
apărării, Ariel Sharon, aflat într-o 
vizită oficială Ia Cairo. în aceeași zi, 
ministrul israelian a avut convorbiri 
cu vicepremierul și ministrul egip
tean al afacerilor externe, Kamal 
Hassan Aii. După întrevederi — 
transmite agenția M.E.N. — Sharon 
a declarat presei că toate problemele 
legate de retragerea Israelului, la 26 
aprilie, de Pe ultima porțiune a Pe
ninsulei Sinai, au fost rezolvate.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Avioane 
militare israeliene au survolat, marii 
dimineață. în mai multe rânduri, re
giunea din sudul Libanului, capitala 
țării — Beirut, precum si cimpia 
Bekaa, din estul țării, au anunțat a- 
genția palestiniană de presă W.A.F.A. 
și postul de radio Beirut. Artileria 
antiaeriană a Forței Arabe de Des
curajare a deschis focul asupra apa
ratelor israeliene. menționează pos
tul de radio Beirut. în ultimele cinci 
zile, scrie agenția W.A.F.A.. aviația 
și navele militare israeliene și-au 
intensificat acțiunile împotriva teri
toriului libanez.

I
PREȘEDINTELE MEXICULUI, 

Jose Lopez Portillo, a subliniat, 
intr-un interviu acordat presei 
suedeze. importanta respectării 
principiilor autodeterminării si ne
intervenției in treburile interne ale 
altor state. Pe de altă parte, șeful 
statului mexican a relevat că In 
relațiile sale comerciale Mexicul 
se conduce după ideea creșterii nu
mărului și diversificării parteneri
lor.

ÎNTREVEDERE LA SEDIUL 
NAȚIUNILOR UNITE. Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, i-a primit luni la sediul 
Națiunjlor Unite pe ambasadorii 
celor cinci state occidentale repre- 
zentînd așa-numittA „grup de 
contact" în problema Namibiei. 
Aceștia l-au informat asupra ulti
melor demersuri întreprinse de 
grup în direcția garanțiilor consti

Probleme majore ale dezvoltării agricole
Pe agenda unei reuniuni internaționale de la Roma

ROMA 19 (Agerpres). — în capita
la Italiei au început lucrările celei 
de-a V-a sesiuni anuale a Consiliu
lui guvernatorilor al Fondului Inter
național de Dezvoltare Agricolă 
(F.I.D.A.). La lucrări participă repre
zentanți din peste 110 state. intre 
care și România. în prima ședință, 
președinte al consiliului a fost 
ales ministrul de externe al țării gaz
dă, Emilio Colombo. Participantii au

Cuvîntarea rostită de președintele Republicii 
Islamice Pakistan

Luind cuvîntul la ședința de des
chidere a Consiliului guvernatorilor 
ăl Fondului Internațional de Dez
voltare Agricolă (F.I.D.A.), pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan. Mohammad Zia-ul-Haq. a de
clarat că sărăcia, care afectează două 
treimi, din populația lumii, constituie 
un grav pericol pentru pace. Sume
le cheltuite pentru combaterea foa
metei — a adăugat el — reprezintă 
..o fracțiune infimă din resursele e- 
norme cheltuite anual pentru fabri
carea de arme in vederea distruge
rii omenirii". Președintele Zia-ul-Haq

Încheierea primei etape a alegerilor 
prezidențiale din Finlanda

HELSINKI 19 (Agerpres) — Re
zultatele voturilor exprimate în 
prima etapă a alegerilor prezidențiale 
din Finlanda relevă că actualul prim- 
ministru, Mauno Koivisto, candidat 
al Partidului Social-Democrat, care 
asigură și interimatul prezidențial, 
a obtinut 145 din totalul de 301 mari 
electori, cu 6 mai puțin decit ma
joritatea de 151 njari electori. întru
nind 43,3 la .sută din totalul voturi
lor exprimate. Ceilalți mari electori 
sint repartizați astfel : 58 candidatului 
Partidului Coaliției Naționale. Harri 
Kolkeri (18.7 la sută din voturi). 53 
candidatului Partidului de Centru, 
Johannes Virolainen (16.9 la sută 
din voturi), 32 candidatului Uniunii 
Democratice a Poporului Finlandez, 
Kalevi Kivistoe (11 la sută din vo
turi). 13 altor candidați.

Se relevă că Ia alegeri au parti
cipat 86,5 la sută din cei 3.9 milioa
ne alegători cu drept de vot. ceea ce 
constituie o participare record la un 

tuționale preelectorale din cadrul 
procesului de acordare a indepen
denței Namibiei. Observatorii po
litici remarcă faptul că în activita
tea acestui grup se constată o Înde
părtare de la pozițiile stabilite an
terior prin rezoluțiile Consiliului 
de Securitate privind viitorul 
Namibiei.

PRODUCȚIA DE OȚEL A 
SCĂZUT, în cursul anului trecut, 
in Japonia, cu 8,7 la sută, aiungînd 
Ia 116,7 milioane tone. Fenomenul 
este explicat de specialiști' prin 
scăderea cererii pe piața internă 
din cauza stagnării activității eco
nomice, precum și prin reducerea 
exportului în alte țări, mai ales în 
S.’U.A.

ALEGERILE GENERALE DIN 
SANTA LUCIA — stat insular ca- 
raibian — vor avea loc într-un in

fost salutați apoi de primul ministru 
italian. Giovanni Spadolini. Pe agen
da lucrărilor sint înscrise ca proble
me importante reconstituirea resurse
lor financiare ale fondului, progra
mul de activitate și bugetul organi
zației pină în 1983, stabilirea sediu
lui permanent al F.I.D.A.. rolul or
ganizației In cooperarea dintre țările 
în curs de dezvoltare.

a cerut țărilor membre ale F.I.D.A. 
să acționeze energic împotriva lip
surilor si să-si folosească resursele 
pentru sporirea producției alimenta
re. Creșterea producției alimentare 
în lumea a treia a fost in ultimii ani 
de numai 3 la sută, in loc de 4 la 
sută, cit se preconizase, ceea ce a 
obligat țările în curs de dezvoltare 
să-si sporească importurile de pro
duse alimentare de la 30 milioane 
tone anual, la începutul anilor ’70, 
la aproximativ 90 milioane tone in 
1980. a spus el.

scrutin prezidențial finlandez. To
talul voturilor obținute de partidele 
de stingă este de 54.3 la sută, cu 12,7 
la sută mai mult decit la alegerile 
prezidențiale din 1978 și cu 12.3 la 
sută mai mult decit la scrutinul le
gislativ din 1979. La 26 ianuarie, 
marii electori vor desemna Pe pre
ședintele Finlandei.

Potrivit agenției U.P.I., președin
tele Upiunii Democratice a Poporului 
Finlandez. Kalevi Kivistoe. a anun
țat că. la 26 ianuarie, cei 32 de mari 
electori ai partidului său vor vota inj 
favoarea lui Mauno Koivisto. ce1 
ce face ca alegerea acestuia in f 
tea statului finlandez să fie consi
derată certă.

într-o primă declarație făcută 
presei, Mauno Koivisto a subliniat că. 
ales in funcția de sef al statului, 
prima sa sarcină va consta in rema
nierea guvernului. El a precizat că 
va continua politica externă finlan
deză de neutralitate.

terval de 90 de zile. După alegeri. > 
va fi format un nou parlament si 
va fi ales un nou prim-ministru. I 
După cum se știe, in urmă cu trei 
zile, fostul premier. Winston Cenao, 
a demisionat ca urmare a unor 
dispute, intervenite între principa
lele formațiuni politice din tară. 
Santa Lucia și-a dobindit indepen
dența la 22 februarie 1979.

PRĂBUȘIREA PODULUI DE 
PESTE FLUVIUL PARANA in | 
zona turistică „Șapte cascade" din 
Brazilia a pricinuit moartea a 40 de [ 
persoane. Una din zonele turistice 
cele mai frecventate din America 
Latină. „Șapte cascade" cunoștea 
Ia ora prăbușirii podului o mare 
afluență de vizitatori.

ACCIDENT AVIATIC. După cum I 
au anunțat forțele aeriene ameri
cane, patru avioane din cunoscuta 
escadrilă pentru acrobații aeriene ■ 
„Thunderbird" s-au ciocnit in zbor, 
în urma coliziunii pierzindu-și I 
viata toți cei patru piloți.ai aDara- 
telor. Accidentul a survenit în timp 
ce cele patru bireactoare de tip | 
„T.-38" efectuau un zbor de antrena
ment. Pină în prezent, 18 piloți 
din această escadrilă și-au Dierdut 
viața la comenzile aparatelor lor.

_____________________________________________ I

Direcții fundamentale ale gîndirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu

Soluționarea exclusiv pe cale politică, prin tratative, a diferendelor 
dintre state, a problemelor internaționale litigioase

„Să acționăm cu toată hotărîrea pentru soluționarea conflicte 
lor existente numai și numai pe calea tratativelor, pentru elimina 
rea forței și a amenințării cu forța din viața internațională".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul nou adresat întregului popor)

Constituie un motiv de legitimă mindrie șl satisfacție pentru întregul 
nostru popor faptul că secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dobindit un inalt prestigiu interna
tional pentru activitatea sa neobosită pusă in slujba înfăptuirii marilor 
aspirații ale omenirii de a trăi intr-o lume a păcii și progresului.

O vie și elocventă ilustrare a intregii activități desfășurate in acest sens 
de conducătorul partidului și statului nostru o constituie strălucita sa 
inițiativă de pace, avind drept scop ca, in actuala situație internațională 
complexă, să mobilizeze energiile poporului român pentru ca, impreună 
cu celelalte popoare, cu toate forțele iubitoare de pace, să se acționeze 
hotărit in vederea preintimpinării războiului prin măsuri efective de redu
cere a arsenalelor militare și de dezarmare, in primul rind nucleară, 
pentru reluarea cursului spre destindere și colaborare internațională.

In promovarea și dezvoltarea acestei inițiative, momente importante 
le-au constituit Mesajul de Anul nou adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor, precum și euvintarea rostitâ la intilnirea cu 
corpul diplomatic.

Acestea au conturat importante idei și modalități de acțiune - a căror 
însemnătate a fost relevată de ziarul nostru in recentele articole consa
crate acestor documente, privind promovarea cauzei păcii și _ destinderii, 
necesitatea dezarmării nucleare in Europa, imperativul intensificării efortu
rilor pentru încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid, In aceeași suită 
se înscrie problema soluționării exclusiv prin mijloace pașnice, prin 
tratative, a diferendelor și conflictelor dintre state, problemă care ocupă 
un loc central în.gindirea politică a președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimind o necesitate esențială a salvgardării păcii, 
promovării destinderii și conlucrării spre binele tuturor popoarelor.

în Mesalul de Anul nou adresat 
Întregului popor, ca și în cuvîntarea 
rostită la intilnirea cu corpul diplo
matic. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat una din constantele poli
ticii externe a României socialiste : 
poziția fermă în sprijinul stingerii 
tuturor focarelor de conflict și încor
dare. al reglementării oricăror pro
bleme litigioase numai și numai prin 
mijloace pașnice, la masa negocieri
lor. Secretarul general al partidului, 
președintele țării, a dat astfel glas 
speranței ca anul 1982 să marcheze 

pași Importanți In direcția renunțării 
la recurgerea la mijloace militare 
pentru solutionarea diferendelor și 
problemelor deschise, folosirii în ex
clusivitate a căii politice a tratative
lor.

Accentul deosebit pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a pus asupra 
acestei chestiuni se explică prin fap
tul că ea a căpătat o acuitate fără 
precedent în actuala situație interna
țională.

într-adevăr. la acest Început de an, 
viata internațională cunoaște o agra

vare serioasă, decurgtnd din persis
tența unor conflicte in Orientul Mij
lociu. Asia de sud-est. Asia de 
sud-vest. Africa și alte regiuni ale 
lumii. Totodată, se înregistrează in
tensificarea și mai puternică a cursei 
înarmărilor, recrudescenta politicii 
de forță și de amenințare cu folosirea 
forței, adîncirea decalajelor între ță
rile bogate și cele sărace — pe fun
dalul celei mai puternice crize eco
nomice pe care o cunoaște omenirea • 
de la încheierea celui de-al doilea 
război mondial

în asemenea Împrejurări. Încercă
rile de soluționare a problemelor pe 
cale militară, prin forța armelor, nu 
numai că pricinuiesc popoarelor grele 
suferințe, silindu-le să plătească un 
greu tribut, nu numai că le frânează 
dezvoltarea economico-socială. dar 
adincesc și mai mult conflictele, le 
complică și le Îngreunează rezolva
rea. amenintind să degenereze intr-o 
conflagrație mondială, care, in con
dițiile existentei imenselor arsenale 
racheto-nucleare. ar echivala cu o 
catastrofă pentru întreaga omenire, 
în fața unor astfel de riscuri, calea 
soluționării prin tratative a proble
melor litigioase se impune ea singura 
conformă cu rațiunea, eu interesele 
popoarelor. Ea nu numai că evită 
pericolele unei evoluții spre distru
gere generalizată, dar oferă soluții 
reciproc acceptabile, in stare să ducă 
la eliminarea a Înseși cauzelor con
flictelor, la dezvoltarea unor relații 
normale Intre țările respective.

Tocmai de aceea. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune In evidență 
necesitatea imperioasă de a se ac
ționa energie pentru ca anul 1982 să 
înregistreze progrese In direcția 
soluționării prin negocieri a con

flictelor șl problemelor litigioase. 
O asemenea orientare ar răspunde 
pe deplin atît Intereselor popoare
lor din țările implicate direct în 
conflicte, cât și intereselor tuturor 
națiunilor, dorinței lor de a-și con
centra forțele 6pre dezvoltarea eco
nom ico-socială.

CONFLICTE CE ÎȘI AȘTEAPTĂ 
SOLUȚIONAREA. în spiritul pozi
ției sale principiale privind reglemen
tarea conflictelor exclusiv pe căi po
litice, România consideră că trebuie 
depuse eforturi, acționează pentru re
glementarea neîntirziată a situației 
din Orientul Mijlociu, oronuntîndu-se 
ferm pentru organizarea unei con
ferințe internaționale, cu participarea 
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, * 
In vederea realizării unei păci glo
bale și trainice. în același spirit, 
președintele României socialiste a 
subliniat din nou necesitatea de a 
se face totul ca în cursul anului 1982 
să se obțină progrese în direcția so
luționării conflictului dintre Iran și 
Irak. Animat de sentimente de prie
tenie șl solidaritate fată de toate po
poarele care luptă pentru afirmarea 
năzuințelor lor sacre de a fi stăpîne 
pe propriile destine, față de lupta 
dreaptă a poporului namibian. sub 
conducerea SWAPO. pentru libertate 
și independentă, recunoscîndu-i drep
tul de a folosi orice mijloace, inclusiv 
calea armată, pentru Împlinirea aces
tor năzuințe, tara noastră cheamă. în 
același timp, prin glasul președintelui 
ei. la intensificarea eforturilor pen
tru găsirea unei soluții politice a pro
blemei Namibiei, prin punerea în 
aplicare a rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U.
,PROBLEME ARZĂTOARE ALE 

CONTEMPORANEITĂȚII. Realită
țile prezentului arată însă că alături 
de litigii și conflicte deschise intre 
diverse țări, in lume există o serie 
de probleme cardinale de ordin ge
neral, de a căror soluționare la masa 
tratativelor depind însănătoșirea cli
matului international, pacea si secu
ritatea popoarelor, progresul și bună
starea intregii lumi. Pe acest plan. 

România este de părere că anul care 
a început va trebui să însemne o co
titură în desfășurarea negocierilor 
de dezarmare, care, pină în prezent, 
s-:au caracterizat, în cea mai mare 
parte, prin discuții sterile și tergi
versări — fiind imperios necesar ca 
la apropiata sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. să se reali
zeze, în sfîrșit. pași concreti., rezul
tate substanțiale.

Negocierile sovieto-americane. cqre 
au fost reluate zilele acestea la Ge
neva. reprezintă un prilej de a se 
acționa spre a ajunge la încetarea 
aplicării proiectelor de amplasare a 
noi rachete nucleare în Europa, la 
diminuarea armamentului existent 
pentru a se realiza, în final. înlătu
rarea tuturor armelor nucleare de pe 
continent. transformarea acestuia 
într-o zonă fără arme de distrugere 
în masă. Aceasta ar avea consecințe 
din cele mai binefăcătoare asupra 
ansamblului politic mondial.

în același timp, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu. popoarele 
europene așteaptă ca în anul 1982 să 
se ajungă la rezultate cit mai bune 
Ia reuniunea de Ia Madrid, pentru a 
se convoca o conferință de dezar
mare și încredere, pentru a se asi
gura continuitatea acestor reuniuni 

în rîndul problemelor majore care 
își așteaptă rezolvarea in acesit 
an se înscrie relansarea dialogului 
Nord-Sud, care la ora actuală se 
află într-un serios impas. O verita
bilă reluare a acestui dialog ar con- 
stituî-o începerea negocierilor glo
bale dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, negocieri me
nite să găsească soluții adecvate pen
tru scoaterea economiei mondiale 
din actuala criză. Țara noastră con
cepe negocierile în cauză ca o ac
țiune de maximă importantă în ve
derea soluționării unor probleme 
fundamentale in domeniile materiilor 
prime, energiei, comerțului, dezvol
tării și raporturilor financiar-valu- 
tare.

EGALITATEA ÎN DREPTURI, 
RECEPTIVITATEA ȘI BUNAVO- ’ 
INTA RECIPROCA - CONDIȚII 
ESENȚIALE ALE REUȘITEI TRA

TATIVELOR. Mesajul de Anul nou 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
cuvîntarea la intilnirea cu corpul di
plomatic se constituie nu numai în
tr-o pledoarie înflăcărată și convin
gătoare pentru ca locul forței și ac
țiunilor militare să-1 ia tratativele, 
rațiunea, grija fată de soarta păcii, 
ci si în programe practice pentru so
lutionarea efectivă a celor mai strin
gente probleme internaționale.

Firește, calea tratativelor nu este 
nici simplă, nici ușoară, dar dacă se 
pleacă de la considerentul că ea ră- 
mîne unica alternativă rațională și 
eficientă, dacă negocierile, odată în
cepute. sint purtate în spiritul bună
voinței și înțelegerii, ăl receptivității 
față de toate punctele de vedere ex
primate, atunci nu încape îndoială 
că se poate ajunge la rezultate po
zitive. așa cum dealtfel o arată o se
rie de exemple ale vieții internațio
nale. Desigur, succesul negocierilor 
privind reglementarea conflictelor 
și soluționarea marilor probleme 
mondiale presupune. în primul 
rind. participarea în condiții de 
egalitate, a tuturor statelor și po
poarelor, mari și mici, la toate ne
gocierile care le privesc direct, 
toate trebuind să-și asume răspun
derea. să contribuie nemijlocit la 
realizarea de înțelegeri pe plan bi
lateral, regional sati global.

Acționînd perseverent în acest 
sens. România a întreprins nume
roase demersuri în vederea regle
mentării unor diferende și pro
bleme deschise ; totodată", din Ini
țiativa țării noastre pe agenda Or-' 
ganizației Națiunilor Unite s-a a- 
flat înscris un punct- special în 
acest scop, care și-a găsit materia
lizarea în adoptarea unor impor
tante rezoluții de către Adunarea 
Generală, de natură să ducă la 
elaborarea și adoptarea unei De
clarații solemne privind reglemen
tarea pe cale pașnică a diferende
lor dintre state.

Reafirmînd intr-un moment in
ternațional de o deosebită acuitate 
Importanța acestui principiu cardi
nal. președintele României a făcut 
să răsune dih nou glasul rațiunii, 
chemînd stăruitor la stingerea ori
căror focare de conflict și încor
dare. a arătat cu limpezime modali
tățile practice de rezolvare în mod 
pașnic a problemelor de maximă 
însemnătate și urgentă la ordinea 
zilei. în scopul înseninării orizon
tului international, asigurării păcii, 
securității și progresului tuturor 
națiunilor lumii.

V. OROS

Pentru combaterea 
consecințelor secetei 

în regiunea Sahel
PRAIA 19 (Agerpres). — în ca

pitala Republicii Capului Verde se 
desfășoară lucrările unei reuniuni a 
Comitetului interstatal de luptă îm
potriva secetei in regiunea Sahel, la 
care participă delegați din opt state î 
Ciad, Gambia. Mali. Mauritania, Ni
geria. Senegal, Volta Superioară șl 
din țara-gazdă. Sint, de asemenea, 
prezenți reprezentanți ai unor orga
nisme Internationale. Atenția parti- 
cipanților se va concentra asupra 
modalităților de coordonare a pro
gramelor de luptă împotriva înain
tării deșertului și de mobilizare a 
opiniei publice internaționale pentru 
acțiuni în favoarea populației din 
zona situată la sud de Sahara. Po
trivit unui raport preliminar, se ara
tă că in ultimii 50 de ani peste 
650 000 kmp de terenuri agricole din 
zona învecinată Sahelului au fost 
înghițite de deșert. De asemenea, în 
document se precizează că 20,4 la 
sută din suprafața intregii Africi este 
zonă deșertică. iar 28,9 la sută din te
renurile cultlvabile (respectiv 6,7 mi
lioane kmp) sint amenințate cu de
șert ificarea.

SEMINAR 
PRIVIND FOLOSIREA 

ENERGIEI SOLARE
NIAMEY 19 (Agerpres) — In 

capitala Nigerului s-au încheiat 
lucrările unui seminar cu privire 
la energia solară, la care au 
participat experți din cîteva 
state africane. Participanții au 
recomandat in primul rind ță
rilor din zona Saharei să ia in 
considerație avantajele econo
mice care ar putea fi obținute 
din creșterea nivelului de uti
lizare a energiei solare și a altor 
surse energetice refolosibile 
pentru economiile țărilor respec
tive. Seminarul face parte din 
activitățile propuse de Comisia 
pentru mine, industrie și ener
gie, înființată de statele saha- 
riene, in 1980, la Bamako (Mali).
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