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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Fundației „Apelul pentru

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, miercuri, pe Arthur Schne- 
ier. președintele Fundației „Apelul 
pentru conștiință" din S.U.A.. care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

La întrevedere a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au participat, de asemenea. David 
Read, vicepreședinte al Fundației 
..Apelul pentru conștiință", si Gerald 
Guterman, membru al Consiliului 
consultativ al fundației, președintele 
Companiei ,.Hanover Companies Inc".

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceausescu întreaga sa grati
tudine pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea de a vizita din 
nou România si a avea convorbiri 
cu personalități ale vieții politice 
românești.

în timpul întrevederii au fost ana
lizate aspecte ale vieții politice in
ternaționale. apreciindu-se că pro
blemele complexe ale perioadei ac
tuale impun orientarea eforturilor 
statelor pentru oprirea creșterii ten
siunii internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, 
destindere, de- respect al egalității 
între popoare, al independenței și 
suveranității naționale, pentru re
zolvarea conflictelor si diferendelor 
existente, a tuturor problemelor liti
gioase numai pe cale politică, prin 
tratative, pentru ca fiecare popor 
să-și soluționeze problemele fără 
nici un amestec din afară.

conștiință" din S.U.A.ș •

in spiritul bunelor reporturi de coluborure dintre popourele român și pakistanez, ieri a început
în cursul convorbirilor a fost sub-

liniată necesitatea opririi cursei 
Înarmărilor, trecerii la măsuri efec
tive de dezarmare nucleară, redu
cerii cheltuielilor militare, folosirii 
resurselor astfel eliberate în scopul 
dezvoltării economico-sociale.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Europa. în acest cadru 
s-a subliniat necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive, să creeze condiții 
pentru continuitatea reuniunilor con
sacrate securității si cooperării pe 
continent.

în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, s-a apreciat că este 
necesar să se adopte măsuri care să 
ducă la retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, la so
luționarea globală, justă și durabilă 
a păcii in zonă.

întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

VIZITA OFICIAU! DE PRIETENIE IN TARA NOASTRĂ
A PREȘEDINTELUI REPUDLICII ISLAMICE PAKISTAN, MOHAMMAD ZIA-UL HAO
Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
■Nicolae Ceaușescu. si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. miercuri a sosit in 
Capitală, într-o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră, general 
Mohammad Zia-ul Haq, președinte
le Republicii Islamice Pakistan. îm
preună cu doamna Zia-ul Haq.

Vizita înaltului sol al poporului 
pglfeL'tanez in tara noastră, noul dia
log ’ nivel înalt româno-pakistanez 
se înscriu ca un moment de refe
rință. cu semnificații deosebite in 
cronica bunelor relații statornicite 
intre România si Pakistan, deschi- 
zind perspective noi colaborării 
fructuoase dintre cele două tari în 
toate domeniile de activitate. în fo
losul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, destinderii si înțelegerii 
în întreaga lume. Vizita evidențiază, 
m același timp, hotârîrea Republicii 
Socialiste România si Republicii Is
lamice Pakistan de a-si intensifica 
conlucrarea pe plan international, 
pentru a-si aduce o contribuție spo
rită la solutionarea. în interesul tu
turor națiunilor, a marilor probleme 
ale contemporaneității, la cauza 
păcii șl securității, a luptei popoare
lor pentru făurirea unei lumi mai 
bune si mai drepte pe planeta 
noastră.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
a avut loc pe aeroportul internatio
nal Otopeni, Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceausescu si președintelui 
Mohammad Zia-ul Haq, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Pakistanului.

Pe mari pancarte erau înscrise 
• urările : „Bun venit în Republica 

Socialistă România Excelenței Sale 
general Mohammad Zia-ul Haq. pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan !“ și „Să se dezvolte continuu 
raporturile de prietenie si conlucra
re dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Islamică Pakistan, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a păcii. înțelegerii si 
securității în lume !“.

în întîmninarea înaltului oaspete 
pakistanez au venit tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu.

Pe aeroport erau prezenti tovarășii 
Rie Verdet. Gheorghe Oprea. Cor
nelia Filipas. Gheorghe Pană. Ștefan 
Andrei. Ana Mureșan. Constantin 
Olteanu. precum si membri ai gu
vernului. generali.

Au fost de fată Constantin Burada, 
ambasadorul României la Islamabad, 
si Iqqal Hosain. ambasadorul Pakis
tanului la București.

La ora 16. aeronava cu care a 
călătorit înaltul sol al poporului pa
kistanez a aterizat.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea președintelui 

Mohammad Zia-ul Haq și a doamnei Zia-ul Haq
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fi tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat, un dineu oficial în onoarea 
generalului Mohammad Zia-ul Haq, 
președintele Republicii Islamice Pa
kistan, și a doamnei Zia-ul Haq.

La dineu au participat tovarășii 
Tlie Verdeț. Iosif Banc. Cornel Bur
tică. Ion Coman, Ion Dincă, Cornelia 
Filipaș. Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ștefan

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte,
Doamnă Zia-ul Haq,
Stimați oaspeți din Republica Islamică Pakistan, 
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă salut cordial, 

ca oaspeți ai Republicii Socialiste România, pe dum
neavoastră, domnule președinte, pe stimata doamnă 
Zia-ul Haq, pe colaboratorii care vă însoțesc — și să 
vă adresez, în numele meu și al tovarășei mele, o 
călduroasă urare de bun venit în țara noastră.

Vizita pe care o întreprindeți în România consti
tuie o ilustrare a evoluției pozitive a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-paklstaneze, o ex
presie a dorinței comune de a le conferi un ca
racter tot mai larg. Sînt bucuros că — după întîlnirea 
și convorbirile pe care le-am purtat împreună în luna 
mai 1980, la Belgrad — avem prilejul să ne revedem 
și să continuăm dialogul început atunci, să facem un 
schimb de păreri cu privire la stadiul relațiilor noas
tre, la perspectivele întăririi în continuare a colabo
rării și conlucrării dintre România și Pakistan, atit 
pe plan bilateral, cît și pe plan internațional.

Ne este, într-adevăr, plăcut să constatăm că, în ul
timii ani, raporturile româno-pakistaneze au cunos
cut progrese importante, îndeosebi în domeniul schim
burilor economice, al colaborării și cooperării pentru 
realizarea unor importante obiective industriale. Aș 
dori să menționez, în acest context, realizarea, prin 
eforturile comune ale muncitorilor, tehnicienilor și
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a sa
lutat cordial De generalul Mohammad 
Zia-ul Haq la coborîrea din avion. 
Cei doi conducători si-au strîns căl
duros mîinile. s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndul său. tovarășa 
Elena Ceausescu a adresat un căl
duros bun venit președintelui Pakis
tanului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceaușescu au urat bun 
sosit în România doamnei Zia-ul 
Haq.

Președintele pakistanez este înso
țit în vizita sa în tara noastră de 
Agha Shahi. ministrul afacerilor 
externe, contraamiral Mohammad 
Fazii Janjua. ministrul industriei 
alimentare si agriculturii. Illahi 
Bukhsh Soomro. ministrul industriei, 
general-locotenent Saeed Qadir, mi
nistrul producției si căilor ferate, 
alte persoane oficiale.

în continuare, comandantul gărzii 
militare aliniate De aerooort a pre
zentat onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Pakistanului si Româ
niei. în timD ce. în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de tun.

împreună cu șeful statului român, 
înaltul oasDete a salutat drapelul 
Republicii Socialiste România, după 
care a fost trecută în revistă garda 
de onoare.

Generalului Mohammad Zia-ul 
Haq i-au fost prezentate persoanele 
oficiale române venite în întîmpinare.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ge
neralului Mohammad Zia-ul Haq, 
tovarășei Elena Ceaușescu și doam
nei Zia-ul Haq.

Numeroși cetățeni a! Capitalei 
aflați pe aeroport, cărora li s-a 
alăturat un grup de studenti pakista
nezi care se pregătesc in tara noas
tră, au ovaționat îndelung pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammad Zia-ul Haq, 
dînd expresie satisfacției față de 
noul dialog la nivel înalt româno- 
pakistanez, menit să dea noi dimen
siuni conlucrării rodnice dintre ță
rile noastre. în folosul celor două 
popoare, al cauzei păcii, destinderii 
și înțelegerii în lume.

în încheierea ceremoniei, cel doi 
șefi de stat au primit defilarea gărzii 
de onoare.

în aplauzele și ovațiile celor pre- 
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și generalul Mohammad Zia-ul Haq 
au părăsit aeroportul. îndreptindu-se 
spre reședința rezervată înaltilor 
oaspeți pakistanezi.

La reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul Mohammad 
Zia-ul Haq, tovarășa Elena Ceausescu 
și doamna Zia-ul Haq s-au întreținut 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Voitec, Ștefan Andrei, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ana 
Mureșan. Constantin Olteanu. mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali.

Au luat parte, de asemenea. Agha 
Shahi. Mohammad Fazii Janjua, II- 
lahj Bukhsh Soomro, Saeed Qadir, 
K. M. Arif. celelalte persoane ofici
ale pakistaneze.

în timpul dineului, care s-a des

Începerea
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, miercuri. 20 ianuarie, con
vorbirile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Haq.

La convorbiri participă 1
Din partea română — Gheorghe 

Oprea., prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus

fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Haq, au rostit toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate 
cu aplauze, toasturile au fost mar
cate. în mod solemn, la terminarea 
lor, de imnurile de stat ale Republi
cii Islamice Pakistan și Republicii 
Socialiste România.

Toastul președintelui 
Mohammad Zia-ul Haq

Excelența Voastră, domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinse doamne și domni,
Sînt profund mișcat, domnule președinte, de cuvin

tele prietenești și de caldul bun venit adresate nouă cu 
ocazia vizitei în frumoasa dumneavoastră țară. Dați-mi 
voie să exprim recunoștința mea sinceră față de dum
neavoastră și de guvernul român, pentru generoasa 
ospitalitate de care ne-am bucurat eu și ceilalți mem
bri ai delegației.

Domnule președinte,
Deși aceasta este prima mea vizită în România, nu 

este și prima întîlnire cu dumneavoastră. M-am 
bucurat de privilegiul de a vă întîlni la Belgrad, în 
mai 1980, și păstrez amintiri plăcute despre această 
întîlnire.

Este un motiv de profundă satisfacție pentru Pa
kistan faptul că încrederea, înțelegerea și trăinicia 
constituie trăsăturile caracteristice ale prieteniei noas
tre, care se bazează pe identitatea de vederi în legă
tură cu principiile fundamentale ale relațiilor dintre 
state. Pakistanul și România promovează principiul 
neamestecului în treburile interne ale altor state, al 
respectului independenței, suveranității și integrității 
teritoriale. Țările noastre colaborează în promovarea 
dreptului la autodeterminare al popoarelor subjugate 
de dominația colonială și nutresc o profundă aver-
(Continuare în pag. a IlI-a)

convorbirilor oficiale
triei chimice. Ion Teșu. ministrul 
agriculturii și industriei alimentare. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Alexandru Mărgăritescu. minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior si Cooperării Eco
nomice Internaționale. Petre Preotea
sa, ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
ăl Planificării, Constantin Mitea, con
silier al președintelui Republicii. Con
stantin Burada. ambasadorul tării 
noastre în j Pakistan, Marcel Dinu, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea pakistaneză — Agha 
Shahi. ministrul afacerilor externe, 
contraamiral Mohammad Fazii Jan- 
jua, ministrul industriei alimentare 
și agriculturii. Illahi Bukhsh Soomro, 
ministrul industriei, general-locote
nent Saeed Qadir, ministrul produc
ției și căilor ferate, general-locote
nent K. M. Arif, șeful gărzii perso
nale a președintelui. Riaz Piracha, (Continuare în pag. a IlI-a)

înaintea dineului oficial

prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Iqbal Hosain. ambasado
rul Pakistanului la București, ge- 
neral-maior Mujibur Rehman Khan, 
prim-adjunct al ministrului infor
mațiilor și radiodifuziunii. M. A. 
Bhatty, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Tariq Fatmi și Asif 
Ezdi, directori în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat vizita președintelui Mo
hammad Zia-ul Haq în tara noastră, 
care ilustrează bunele relații de pri
etenie și colaborare statornicite în
tre România și Pakistan. Șeful sta
tului român și-a exprimat încrederea 
că înțelegerile la care vor ajunge în 
timpul convorbirilor vor conferi noi 
dimensiuni conlucrării dintre cele 
două țări, atît pe tărîm bilateral, cit 
și în sfera vieții internaționale, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
ambelor popoare.

MOBILIZATOARE CHEMĂRI
IA ÎNTRECERE

Publicăm în pagina a Il-a
CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE 

adresate de Consiliul popular al ju
dețului Iași, Consiliul popular al mu
nicipiului Bacău și Consiliul popular 
al comunei Prundeni, județul Vîlcea 

k_________ Z__________J

123 DE ANI DE LA MARELE ACT ISTORIC 1
AL UNIRII PRINCIPATELOR ROMANE

Unirea-rezultat și încununare

evoluții
Unirea principatelor române * 

fost rezultanta firească a unui pro
ces istoric, s-a impus ca o nece
sitate organică și ca o încununare 
a eforturilor și dăruirii unei întregi 
națiuni. în timpul revoluției din 
1848—1849, care îmbrățișase aproa
pe întreg teritoriul national si care 
marcase totodată momentul de de
plină cristalizare a națiunii mo
derne române, înfăptuirea unirii a 
apărut ca una din marile probleme, 
ca o „cheie de boltă" sau ca o „cu
nună", cum calificase. în august 
1848, Mihail Kogălniceanu unirea 
principatelor. Analizind. după în- 
frîngerea revoluției din 1848. obiec
tivele revoluției viitoare pe care 
patrioții români o așteptau. Băl- 
cescu sublinia răspicat că aceasta 
„nu se va mărgini a cere libertatea 
dinlăuntru, care e peste putință a 
dobindi fără libertate din afară, li
bertatea de supt dominarea străină, 
ci va cere unitatea și libertatea 
națională... Ea va fi o revoluție na
țională". înfăptuirea unității Mol
dovei și Țării Românești, ca o pri
mă etapă a procesului istoric de 
făurire a statului național unitar, 
s-a înscris deci la ordinea zilei ca 
un obiectiv fundamental al națiu
nii române în cursul deceniului ce 
a urmat revoluției de la 1848.

Această unificare răspundea unei 
puternice condiționări interne, ce 
se vădea cu acuitate pe toate pla
nurile. Unirea principatelor nu tre- 

^buia să semnifice o simplă ștergere

îndeplinirea 
programului 

teritorială

istorice
de hotar nefiresc; ci formarea unui 
stat modern, nou, în cadrul căruia 
viata economică, eliberată de cătu
șele feudale, să propășească. piața 
internă să fie deplin unificată în 
ceea ce privea cele două țări — 
începuturile unificării pe acest plan 
se realizaseră Încă din 1835 — in
dustria să beneficieze de condiții 
mai bune pentru dezvoltarea ei. 
„Unirea — se scria într-o broșură 
unionistă din 1857 — e dezmortirea 
și învierea industriei", unde se mai 
adăuga : „Unirea e zborul învătă- 
turei". în domeniul relațiilor agra
re, statul modern trebuia să ofere 
posibilitățile unor reforme care, in 
limitele orinduirii capitaliste, ur
mau să ducă la o vădită ameliorare 
atît a situației țărănimii, cit 
economiei în ansamblul ei.

Unirea urma să asigure si 
plan politic o nouă etapă, 
înaintată.
român, să îngăduie mai ales ca 
forte politice noi. care se evidentia- 
seră în timpul revoluției pașoptiste, 
să se poată afirma și să imprime 
dezvoltării societății ritmul de pro
gres ce era necesar. în sfîrșit. 
unirea era chemată să sancționeze 
procesele ce se dezvoltaseră si pe 
plan cultural, unde încă înainte de 
revoluție se vădise existenta unei 
culturi naționale românești, vie și 
energică, și actionînd dincolo de 

și a

pe 
mai 

în existenta ponorului

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru dezvoltarea dinamică și armonioasă a fiecărei localități, pentru înflorirea multilaterală a patriei, pentru îndeplinirea exemplară

a prevederilor planului cincinal, a programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
■SIUIII WMI 1 lUOEIOllll Utl 

către toate consiliile populare 
județene și al municipiului București

Succesele remarcabile obținute de dodotuI 
român în 1981. primul an al actualului 
cincinal, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, ilustrează cu 
pregnantă realismul măsurilor adoptate de 
Congresul al Xll-lea al partidului, afirmarea 
largă a laturilor calitative în toate dome
niile vieții economico-sociale. devotamentul 
si abnegația cu care Întregul nostru ponor 
înfăptuiește opera de înflorire multilatera
lă a scumpei noastre patrii, de ridicare a 
României socialiste ne noi culmi de civili
zație. progres si bunăstare.

Răspunzind griiii cu care secretarul ge
neral al partidului ne Inconioară. Consiliul 
popular al iudetului Iași ranortează că pre
vederile planului ne 1981 au fost îndeplinite 
si depășite, inregistrindu-se o producție 
marfă industrială suplimentară de 41,5 mi
lioane lei. 2,4 milioane lei beneficii peste 
plan la gospodăria comunală, realizarea in
tegrală a celor 6 200 apartamente prevăzute 
in Plan, nrecum si a unui vnlum de lucrări 
de interes obstesc în valoare de peste 1 070 
milioane lei prin contribuția bănească si 
munca natriotică a cetățenilor.

S-au diversificat producția bunurilor de 
consum si prestările de servicii, denăsin- 
du-se sarcinile industriei mici la nroductia 
marfă si prestările de servicii neindustriale 
cu 7.8 la sută, livrările de mărfuri către 
fondul pieței cu 35 la sută, iar exportul 
de peste două ori.

Cu hotărirea fermă de a consolida In 
1982. cel de-al doilea an al cincinalului, 
aceste succese. Consiliul popular al iude
tului Iași, mobilizind masele largi de oa
meni ai muncii de la orașe si sate, toti 
cetățenii iudetului vor action*  cu răspun
dere comunistă si pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceausescu la Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. si a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice si Sociale 
din luna noiembrie 1981. pentru realizarea 
unei noi calități, superioare, pentru întă
rirea ordinii si disciplinei in toate dome
niile de activitate.

Consiliul popular al județului Iasl adre- 
aează consiliilor populare județene si al 
municipiului București chemarea la între
cere socialistă pentru îndeplinirea si depă
șirea obiectivelor din Planul national unic 
de dezvoltare economico-socială oe anul 
1982. angajindu-se să realizeze :

I. In domeniul investițiilor 
și activității de construcții

1. Darea în folosință în condiții de cali
tate superioară a.6 500 apartamente, cu 500 
mai multe fată de plan, in cadrul bazei ma
teriale aprobate.

2. Devansarea termenelor planificate de 
dare în folosință, cu 35—75 zile, la 1000 
apartamente in municipiul Iași : 500 apar
tamente pentru stabilirea cadrelor in loca
litățile in care acestea îsi desfășoară acti
vitatea.

3. Scurtarea termenelor de punere In 
funcțiune cu 50 zile a 12 capacități de pro
ducție si obiective social-culturale.

4. Valoarea totală a investițiilor ce le vom 
pune în funcțiune va fi de 1 050 milioane 
lei. cu 60 milioane lei peste prevederile 
olanului.

5. Depășirea cu peste 2 la sută a planu
lui producției nete si a productivității mun
cii la activitatea de constructii-montai.

6. Reducerea cheltuielilor totale si mate
riale planificate, in principal prin reduce
rea consumurilor normate, cu 80 tone com
bustibili convenționali. 500 000 kWh energie 
electrică. 15 000 tone ciment. 1 000 tone me
tal si 100 mc material lemnos.

7. înzestrarea formațiilor de lucru cu 
dispozitive și scule de mică mecanizare, 
realizate prin autodotări. in valoare de
I. 5 milioane lei.

8. Depășirea sarcinilor de Plan la lucră
rile de întreținere a drumurilor locale cu 
100 km si extragerea peste olan * cel puțin 
10 000 mc produse de carieră si balastieră.

9. Policalificarea, peste prevederile pro
gramului. a unui număr de 250 muncitori 
in meseriile specifice activității de con
strucții.

II. în domeniul industriei mici 
și al prestărilor de servicii

1. Depășirea cu 5 la sută a prevederilor 
planului la producția marfă industrială.

2. Depășirea cu 10 la sută a planului fizic, 
prin producerea suplimentară a 2 milioane 
bucăți cărămizi. 22 000 mc agregate mine
rale din balastierele proprii. 15 000 bucăți 
articole din ceramică. 8 000 bucăți obiecte 
de artizanat, precum și a altor produse de 
uz casnic si gospodăresc.

3. Depășirea sarcinilor la export cu 10 
la sută.

4. Creșterea productivității muncii cu 4 
la sută peste prevederi, prin optimizarea 
fluxului tehnologic la bazele de producție 
si extinderea mecanizării operațiunilor de 
transport intern.

5. Se vor înființa, peste plan. 25 noi uni
tăți de producție si de prestări de servicii 
pentru populație.

III. In domeniul gospodăriei
comunale și locative

1. Depășirea olanului de productie-presta- 
tii cu 10 milioane lei.

2. Reconditionarea. peste Plan. • unor 
piese si subansamble pentru activitățile de 
gospodărie comunală si transporturi. în va
loare de 6 milioane lei.

3. Dezvoltarea potențialului energetic *1  
iudetului. Prin creșterea producției de bio- 
gaz la statia de epurare cu 1 080 mii mc, 
montarea si utilizarea instalației solare 
pentru prepararea aoet calde la 400 apar
tamente. obținerea energiei termica prin 
incinerarea deșeurilor menaiere la statia 
recent dată in funcțiune, asigurîndu-se 
economisirea, oe aceste căi. a 1 530 tone 
combustibili convenționali.

4. Creșterea, peste olan, a productivității 
muncii pe tonă-capacit.ate cu 4 la sută în 
transporturile de mărfuri si cu 2 la sută 
a coeficientului de utilizare a parcului la 
transportul de călători.

5. Executarea unor lucrări suplimentare 

în valoare de 2 milioane Iei la întreținerea 
si repararea fondului locativ de stat, prin 
reducerea cheltuielilor planificata si utili
zarea materialelor recuperabile.

6. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție cu 2 lei si depășirea beneficiilor 
planificate cu 3 la sută.

7. Colectarea si recuperarea, peste plan, 
a 1 000 tone metale feroase. 20 tone metale 
neferoase. 500 tone deșeuri textile. 300 tone 
deșeuri sticlă. 100 tone deșeuri hîrtie. 100 
mc material lemnos. 600 000 bucăți cărămizi.

IV. In domeniul aprovizionării
populației

1. întreaga activitate va urmări transpu
nerea în viată a programelor de autocon- 
ducere si autoaurovizionare a fiecărei lo
calități. în spiritul sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului si statului pentru 
perioada 1982—1985.

2. Preluarea de Ia gospodăriile populației, 
ne bază de contracte si achiziții, a unor 
cantităti suplimentare de produse agroali- 
mentare : 1 000 mii bucăți ouă ; 100 tone 
legume : 100 tone fructe ; 50 tone fasole ; 
organizarea a 40 gospodării-anexă cu 1 209 
porci. 10 000 păsări. 3 000 iepuri de casă și 
12 000 porumbei.

3. Pentru asigurarea aprovizionării cu 
piine a populației din mediul rural se vor 
înființa, ceste olan. 6 brutării, cu spriiinul 
populației si al cooperativelor agricole de 
producție.

4. în vederea aprovizionării populației din 
municipiul Iași, in comunele din apropierea 
acestuia se va asigura cultivarea, peste 
plan, a 5 ba legume in microsolarii, la gos
podăriile populației, și a 15 ha la coope
rativele agricole de producție.

5. Prin mobilizarea cetățenilor, se vor 
efectua lucrări de înlăturare a excesului de 
umiditate de pe o suprafață de 5 000 ha 
cultivată cu griu și 10 000 ha pășune, asi
gurîndu-se protecția culturilor și creștere*  
bazei furajere cu peste 1 000 tone furaje 
la gospodăriile populației.

La unitățile cu gospodării-anexă șl con
sumuri colective se vor lua măsuri de creș
tere. peste prevederile de plan, a 3 000 
porci si 15 000 păsări.

6. Se va asigura creșterea cu 200 ha 
a suprafețelor ce vor fi destinate culturii 
legumelor, prin amenajarea terenurilor 
virane din incinta întreprinderilor si insti
tuțiilor, a spațiilor dintre clădiri si din 
curțile cetățenilor și desființare*  drumuri
lor inutile.

7. Depășirea volumului de desfacere a 
mărfurilor prin comerțul socialist cu 25 
milioane lei. din care 2 milioane lei 1*  sate, 
prin sporirea aportului industriei mid în 
producția de bunuri de larg consum.

8. Dezvoltarea si modernizarea rețelei 
comerciale prin darea in folosință * 15 noi 
unități cu o suprafață de 3 000 mp și extin
derea formelor moderne de servire la încă 
25 unități comerciale.

9. Reducerea cheltuielilor de circulație 
cu 500 mii lei și obținerea unul beneficiu 
suplimentar de 1 500 mii lei.

V. Venituri proprii la bugetul
local

1. Asigurarea autofinanțării a 50 de 
unități administrativ-teritoriale. fată de 14 
cite s-au auto finanțat in anul 1981. prin 
atragerea de noi surse de venituri 1*  bu
getele locale pe seama dezvoltării econo
mico-sociale a localităților, sporirii aportu
lui industriei mici și al prestărilor de 
servicii, folosirii mai judicioase a mijloace
lor materiale și .financiare.

2. Depășirea veniturilor proprii ale 
bugetului local cu 5 milioane lei : prin 
reducerea cheltuielilor materiale si depă
șirea sarcinilor de producție se va realiza 
un beneficiu peste plan de 2 milioane lei.

VI. In domeniul gospodăririi,
al înfrumusețării 

și sistematizării localităților
Prin antrenarea locuitorilor din sate șt 

orașe, prin contribuția bănească si acțiuni 
de muncă patriotică se vor realiza lucrări 
cu 10 la suță în plus peste volumul realizat 
în anul 1981, oonstînd în principal din :

1. 35 000 mn reparații si întrețineri de 
străzi și trotuare și 45 000 ml consolidări de 
maluri și regularizări . de albii pe rîuri ; 
2 200 mp spații in piețe pentru desfacerea 
mărfurilor agroalimentare si amenajare*  a 
75 terenuri de joacă pentru copii ; amena
jarea și salubrizarea * 2 345 fîntîni din 
comune.

2. Se vor planta 77 000 pomi, arbori 
și arbuști și se voi' executa lucrări de cu
rățire pe 76 ha zone verzi, șanțuri și acos
tamente situate de-a lungul drumurilor si 
străzilor aferente localităților.

3. Se vor elabora detalii de sistemati
zare pentru Întregul volum de locuințe si 
dotări social-culturale prevăzute in cincina
lul 1981—1985.

4. în localitățile care urmează să 
devină centre urbane se vor realiza în anul 
1982, peste prevederile planului. 12 săli de 
clasă. 2 grădinițe cu 120 locuri, 3 km rețele 
de alimentare cu apă. 6 km împietruiri de 
drumuri.

5. Prin antrenarea comitetelor de 
cetățeni și * asociațiilor de locatari se vor 
efectua lucrări de întreținere a fondului 
locativ de stat în valoare de peste 1500 
mii lei, ce se vor concretiza în gospodări
rea si înfrumusețarea spatiilor comune, a 
.utilităților și * zonelor verzi din jurul 
blocurilor.

VII. In domeniul
învățămîntului, al ocrotirii 
sănătății, educației fizice 

și sportului
1. Dezvoltarea si modernizarea bazei 

materiale a învățămîntului. ocrotirii sănă
tății. educației fizice și sportului prin con
struirea și darea in folosință, din contribu
ția populației, a 40 săli de clasă, 120 locuri 
in grădinițe. 3 dispensare si 2 săli poliva
lente cu 400 locuri.

2. Prin realizarea de venituri supli
mentare la bugetul local se vor amenaja, 
peste plan. 10 laboratoare, 80 locuri în 
atelierele școlare si 25 baze sportive pentru 
elevi.

3. Perfectionarea asistentei medicale 
ambulatorii la toate nivelurile. asigurind 
îmbunătățirea stării de sănătate a perso
nalului muncitor, a asistenței medicale a 
mamei și copilului ; intensificarea acțiuni
lor de medicină preventivă ; dotarea dis
pensarelor cu utilaj modern în valoare de 
2 000 mii lei.

VIII. In domeniul educației 
politice și al culturii socialiste 

întreaga activitate politico-ideologică și 
cultural-educativă va fi consacrată cultivă
rii spiritului revoluționar, patriotic, cu
noașterii și însușirii aprofundate a docu
mentelor de partid și de stat. întăririi 
fermității și exigenței în muncă, determi- 
nînd mobilizarea tuturor cetățenilor la 
realizarea exemplară a sarcinilor ce revin 
județului din Programul partidului. din 
planul de dezvoltare economico>-socială pe 
anul 1982.

In cadrul Festivalului național „Cîntare*

CONSILIU POPULAR AL MUNICIPIULUI RACAU

către toate consiliile populare 
municipale și orășenești

Puternic mobilizați de istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, comuniștii, toti oamenii 
muncii din municipiul Bacău raportează 
cu mîndrie patriotică si deplină satisfac
ție că în anul 1981 au obtinut succese im
portante în dezvoltarea economico-socială 
a localității, care asigură baza corespun
zătoare pentru realizarea planului în cel 
de-al doilea an al cincinalului și, condiții 
optime pentru ridicarea continuă a calității 
vieții oamenilor muncii.

în anul 1981 planul producției marfă in
dustriale a unităților locale a fost înde
plinit cu 13 zile mai devreme, obținîndu-se 
suplimentar produse în valoare de 163 mi
lioane lei. Au fost realizate sarcinile plani
ficate la investiții : s-au construit si dat 
în folosință 2 550 apartamente. 42 săli de 
clasă, ateliere școlare cu 244 locuri. 3 dis
pensare umane, un cinematograf si alte 
obiectiv*  social-culturale și edilitar-gospo
dărești.

S-a asigurat autofinanțarea tuturor acti
vităților consiliului popular municipal, iar 
prin munca patriotică a cetățenilor s-au 
executat lucrări de gospodărire si înfru- 
musețar*  în valoare de peste 400 milioa
ne lei.

Pe baza sarcinilor rezultate din expune
rea tovarășului Nicolae Ceausescu la Ple
nara comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român si a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice si 
Sociale din 25—26 noiembrie 1981 si din 
Mesajul de Anul nou adresat întregului nos
tru popor. Consiliul popular al municipiu
lui Bacău va acționa pentru întărirea ordi
nii si disciplinei a fermității si exigenței 
revoluționare, pentru realizarea unei noi 
calități în toata domeniile activității eco
nomico-sociale.

Ferm hotărîti «ă obținem noi succese în 
«nul în care am intrat. Consiliul popular al 
municipiului Bacău adresează tuturor con
siliilor populare municipale si orășenești 
din tară chemarea la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea si depășirea sarcinilor 
de plan ne anul 1982. angajindu-se să rea
lizeze următoarele obiective :

I. In domeniul investițiilor 
șl al construcțiilor de locuințe

Din cele 3 000 apartamente prevăzute în 
plan. 1 000 vor fi date în folosință cu cel 
puțin 30 de zile. în medie, mai devreme, o 
nouă sursă de alimentare cu apă cu o ca
pacitate de 130 1/sec. cu 9 luni înainte de 
termen, iar alte 5 obiective social-culturale 
și edilitar-gospodărești vor fi realizate în 
devans cu 30—90 zile tată de termenele pla
nificate.

Se va acționa cu hotărtre pentru extin
derea mecanizării si industrializării în ac
tivitatea de construcții-montaj, respectarea 
riguroasă a disciplinei tehnologice de exe
cuție. introducerea unui sever regim de 
economii, reducerea consumurilor normate 
de materiale, combustibili și energie. îmbu
nătățirea calității lucrărilor. Fată de plan 
se vor reduce cheltuielile planificate cu 3 
lei la 1 000 lei producție de constructii- 
montai. se vor obține economii de 1 000 
tone ciment. 200 tone metal și 100 mc ma
terial lemnos, va creste indicele de meca
nizare la principalele lucrări în activitatea 
de construcții cu 4—7 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 1 la sută.

II. In domeniul industriei mici 
și al prestărilor de servicii

în unitățile subordonate consiliului popu
lar municipal se vor realiza o producție 
marfă si prestări de servicii în valoare de 
peste 345 milioane lei.

Prin valorificarea mal eficientă a mate
riilor prime si materialelor prevăzute in 
plan se va asigura o depășire cu 5 la sută 
• producției marfă industriale, realizîn- 
du-se suplimentar 50 mii mc agregate de 
balastieră, piese de schimb în valoare de 
1 milion lei : vor fi livrate suplimentar 
fondului pieței bunuri de consum In valoa
re de cel puțin 500 000 lei fată de preve
derile planului. '

De asemenea, se vor dezvolta industria 
mică st prestările de servicii pentru popu
lație. asigurîndu-se depășirea planului pe 
anul 1982 cu 15 milioane lei. se vor înfiin
ța 26 noi unități, oe vor fi judicios ampla
sate în teritoriu.

III. Veniturile proprii 
ale bugetului local

Prin măsurile oe se vor lua pentru atra
gerea unor noi surse de venituri la buget, 
se vor depăși veniturile proprii cu 5 la 
sută, iar pînă la sfirșitul anului, cele 4 co
mune suburbane se vor autofinanța.

României" se va pune in valoare experiența 
acumulată în direcția integrării activităților 
politico-ideologice și cultural-educative in 
ampla întrecere a muncii, hărniciei și ta
lentelor ; se va acționa pentru valorifica
rea bogatelor tradiții folclorice din zonă, 
a potențialului artistic interpretativ. al 
brigăzilor artistice și al rapsozilor populari 
prin organizarea de spectacole, expoziții și 
alte acțiuni cultural-artistice de amploare.

Adresînd chemarea la întrecerea socia
listă. Consiliul ponular al iudetului Iași 
asigură conducerea partidului și statului, 
personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, eminentă personalitate a vieții con
temporane și Înflăcărat apărător al păcii, 
că, într-o singură și neclintită voință, oa
menii muncii de pe aceste meleaguri își 
vor inzeci eforturile, muncind mai bine si 
mai eficient pentru îndeplinirea si depăși
rea sarcinilor planului de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial pe 1982, 
contribuind, alături de întregul popor, la 
ridicarea pe noi culmi de progres si civili
zație a scumpei noastre patrii, Români*  
socialistă.

CONSILIUL POPULAR 
> AL JUDEȚULUI IAȘI

IV. Participarea cetățenilor 
la autogospodărirea localității

Cetățenii municipiului vor asigura, din 
contribuția bănească si prin muncă patrio
tică. executarea unor obiective de interes 
obștesc, lucrări tehnico-edilitare șl de în
frumusețare a localității. în valoare de 450 
milioane lei. concretizate în: extinderea 
rețelelor de alimentare cu apă cu 1.2 km. 
reparații și întrețineri de străzi, alei, tro
tuare. în suprafață de 1.6 milioane mp, 
amenajarea unui număr de 15 noi locuri 
<’e joacă pentru copii, extinderi de spatii si 
zone verzi pe o suprafață de 20 ha. lucrări 
de îndiguiri și taluzări de maluri la lacul 
de agrement și pe albiile rîurilor Negel și 
Bîrnat. Totodată, populația va fi antrenată 
să participe, prin muncă patriotică, pe șan
tierele construcțiilor de locuințe, ale stației 
C.F.R. din municipiul Bacău, precum și 1*  
noile obiective social-cultural*.  *oanomi-  
sind astfel 12 milioana lei.

V. In domeniul gospodăriei 
comunale și locative

Volumul producției și prestărilor de ser
vicii va spori cu 8 milioane lei fată de 
plan. Coeficientul de utilizare a parcului 
auto la transportul în comun urban va 
crește cu 4 la sută fată de 1981. Prin opti
mizarea traseelor, reducerea imobilizărilor, 
utilizarea mai rațională a capacităților da 
transport se vor economisi 20 tone car
buranți ' se va asigura contain prizarea în 
întregime a colectării și transportului res
turilor menajere ; se va extinde cu 25 1*  
sută salubrizarea străzilor cu mijloace me
canizate. Pentru Întreținerea spațiilor șl 
zonelor verzi și curățirea arterelor de cir
culație, se vor folosi în mai mare măsură 
apele de suprafață, economisiridu-s*  astfel 
105 mii mc apă potabilă.

Prin intensificarea muncii de educație a 
locatarilor si printr-un control exigent pri
vind folosirea si întreținerea fondului lo
cativ de stat, se vor economisi fonduri de 
reparații în valoare de 500 mii lei.

Prin mecanizarea lucrărilor de reparații 
si folosirea materialelor recuperate din 
demolări, se vor realiza, peste plan, lu
crări de întreținere și reparații al*  fondului 
locativ în valoare da 1 milion led.

VI. în domeniul reducerii 
consumurilor de combustibili 

și energie electrică, 
recuperării materiilor prime 

și materialelor
Prin îmbunătățirea randamentului in

stalațiilor de producere a energiei termice 
si eliminarea pierderilor din rețele, se vor 
economisi 450 tone combustibil conventio
nal si 5 000 MWh.

Antrenlnd asociațiile de locatari, comite
tele de cetățeni din circumscripțiile electo
rale, tineretul din scoli, se va deDăsl Dlanul 
de colectare a materialelor recuperabile cu 
15 la sută la metal, hîrtie, materiale tex
tile. mase plastice si sticlă.

încheierea în devans a lucrărilor la sta
ția de epurare a apelor uzate va asigura 
producerea biometanului necesar pentru ac
tivitatea proprie a unitătji. economisin- 
du-se astfel pest*  300 ton*  combustibil 
conventional.

VII. In domeniul 
autoconduceril 

șl autoaprovizionăril 
populației 

cu produse agroalimentare
Se va acționa cu hotărtre pentru înde

plinirea integrală a programului de dezvol
tare a producției agricole în unitățile de 
stat, cooperatiste, si la gospodăriile popu
lației din municipiu si comunele suburba
ne. Se va folosi fiecare metru pătrat de pă- 
mint prin amenajarea terenurilor virane 
din incinta întreprinderilor, a spatiilor din
tre blocuri și a curților cetățenilor, asigu- 
rîndu-se creșterea cu 300 ha a suprafeței 
cultivate, obtinîndu-se 1 612 tone legume 
si zarzavaturi. 425 tone porumb. 655 tone 
furaje și alte produse. Cele 25 gospodării- 
anexă ale unităților din municipiu vor asi
gura în întregime necesarul de 240 tone 
carne de porc si 16 tone oarne de pasăre 
pentru consumul cantinelor proprii. Se va 
depăși cu 10 la sută sarcina planificată la 
carne total ce revine municipiului la fon
dul centralizat al statului, pa baza crește
rii producției obținute în gospodăriile 
populației din cartierele municipiului.

De asemenea, in gospodăriile pooulației 

se vor creste, peste plan. 200 capete bovine. 
1 700 porcine. 2 700 ovine și 27 000 păsări, 
care vor produce 215 tone carne, 3 920 hi 
lapte si 2 milioane ouă.

Pe baza programelor proprii de autocon- 
ducere si autoaprovizionare. comunele sub
urbane vor asigura cultivarea unor supra
fețe sporite cu legume și zarzavaturi, con
tribuind într-o mă-sură mai mare la apro
vizionarea populației municipiului si la 
fondul centralizat al statului.

VIII. In domeniul educației 
politice și culturii socialiste
întreaga activitate politico-ideologică și 

cultural-eduoativă va fi axată pe ridicarea 
conștiinței socialiste a cetățenilor in vede
rea unei participări active si responsabile 
la îndeplinirea exemplară a tuturor sarci- 
nilor'economice si politice. O atentie deo
sebită se va acorda generalizării inițiative
lor muncitorești, creșterii eficientei acțiu
nilor de propagandă tehnico-economică 
desfășurat*  sub genericul ..Ecotehnica".

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI PRUNDENI, 

JUDEȚUL VILCEA

către toate consiliile populare comunal?
Actionînd cu devotament și Înaltă res

ponsabilitate pentru traducerea in viată a 
hotăririlor Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român, a prețioaselor in
dicații date de secretarul general al parti
dului. președintele Republicii Socialist*  
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ță
ranii cooperatori mecanizatorii, specialiș
tii. toți cetățenii din comuna Prundeni, ju
dețul Vîlcea, mobilizați și sprijiniți de 
consiliul popular comunal, sub conducerea 
organizației comunale de partid, au obți
nut în anul 1981 realizări important*  1*  
producția agricolă. In dezvoltarea economi
co-socială și edilitar-gospodărească a co
munei, in ridicarea nivelului de viată, ma
terial și spiritual, al tuturor locuitorilor 
săi. Astfel, la porumb s-a depășit planul 
cu peste 2 000 kg boabe la hectar, în con
diții de neirigare, și s-au livrat suplimen
tar la fondul de stat peste 250 tone ce
reale ; au fost redate producției agricole, 
peste prevederi, 30 ha teren. Sarcinile de 
plan în industria mică și prestările de ser
vicii au fost realizate in proporție de 116 la 
sută, valoarea producției marfă industrial*  
fiind depășită cu peste 15 milioane lei. 
Prin munca patriotică a cetățenilor s-au 
realizat lucrări de gospodărire și înfrumu
sețare a comunei în valoara de peat*  1.4 
milioane lei, depășindu-se angajamentul 
anual cu 500 mii lei.

Puternic mobilizați de sarcinile re
zultate din cuvintarea tovarășului Nicola*  
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
la Plenara comună a Comitetului Central 
*1 Partidului Comunist Român și a Consi
liului Suprem *1  Dezvoltării Economice și 
Sociale și de măsurile adoptate da recent*  
sesiune a Marii Adunări Naționale, oame
nii muncii din comuna Prundeni slnt ho
tărîti să-și sporească eforturile pentru dez
voltarea economico-socială și edilitar-gos- 
podărească a comunei, pentru Întărire*  or
dinii și disciplinei, a fermității și exigen
ței în toate sectoarele de activitate, spo- 
rindu-și astfel contribuția la înflorirea 
continuă a României socialiste.

în acest scop, Consiliul popular al co
munei Prundeni, Județul Vîlcea, in numele 
celor peste 5 800 locuitori al comunei, adre
sează consiliilor populare comunale din în
treaga tară chemarea la întrecerea socialis
tă pentru îndeplinirea și depășirea planului 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
1982, luindu-șl următoarele angajamente i

I. In agricultură
Vom realiza o producțl*  globală agricolă 

de 30 milioane lei, cu 3 milioane lei pesta 
prevederii*  de plan. Vom depăși produc
țiile medii la hectar cu 1100 kg la po
rumb, 300 kg la griu și orz, 1200 kg 1*  
•truguri șl 400 kg la legume — sporind 
producțiile total*  cu 715 tone la porumb, 
120 tone la griu și orz, 510 tone la stru
guri și 630 tone la legume — în principal, 
prin gospodărirea judicioasă a fondului 
funciar, folosirea întregii suprafețe, inclu
siv cultivarea terenurilor din curți, grădini 
și din incinta unităților socialiste, partici
parea 1*  muncă a tuturor locuitorilor, 
efectuarea la timp și în condiții de calitate 
superioară a lucrărilor agricole, adminis
trarea eficientă a îngrășămintelor natural*  
șl chimice, aplicarea și respectare*  cu 
strictețe * tehnologiilor modem*  da lucru.

Vom reda producției agricole, peste sar
cina planificată, 26 ha teren prin execu
tare*  unor lucrări de îndiguiri, desecări șl 
nivelări ale terenurilor, defrișări, desfiin
țarea drumurilor și potecilor neutile, com
baterea fenomenelor de eroziune și sără- 
turare a solului.

Totodată, se vor cultiva cu leguma 10 h*  
terenuri situate în perimetrul construibil 
al localității, de pa care vom obține 300 
tone legume.

Ca urmare a sporirii producției, unitățile*  
agricole socialiste vor depăși livrările la 
fondul de stat cu 4 1*  sută la griu, 6 la 
sută la porumb, 2 1*  sută la struguri și 3 
la sută la legume.

în vederea creșterii efectivelor și * pro
ducției animaliere vom moderniza, cu 30 
da zile Înainte de termen, două grajduri 
pentru taurine cu o capacitate de 200 ca
pete. iar din resunse locale vom construi, 
peste prevederi, un grajd pentru taurine, 
cu o capacitate de 100 locuri. De asemenea 
vom acționa pentru a îmbunătăți activita
tea de selecție, reproducție și ameliorare a 
animalelor, îndeosebi a bovinelor, precum 
și pentru creșterea natalității și diminuarea 
pierderilor cauzate de mortalitate.

Vom dezvolta producția de furaje prin 
creșterea cu 10 la sută a randamentelor la 
hectar la plantele de nutreț cultivate, rea
lizarea de lucrări ameliorative în complex 
pe 95 ha pășune, efectuarea de lucrări de 
curățire, fertilizare și supraînsămîntare pe 
260 ha pajiști naturale, sporirea cu 150 ha 
a suprafețelor de culturi dubi*  furajere. 
Pe această bază se va asigura creșterea 
producției planificate de lapte cu 150 litri, 
pe cap de vacă furajată și livrarea supli

Activitatea cultural-educativă se va in
tegra organic in Festivalul national „Cin- 
tarea României". Acțiunile cultural-educa
tive organizate in municipiu vor avea in 
vedere în mai mare măsură cerințele si 
sarcinile concrete ale fiecărui colectiv de 
muncă pentru creșterea răspunderii, in 
scopul ridicării la un nivel superior a în
tregii activități.

Oamenii muncii din municipiul Bacău. în 
frunte cu comuniștii, se angajează in fata 
conducerii partidului și statului, a muit 
stimatului si iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, să acționeze 
cu înaltă răspundere. în spirit revoluționar, 
pentru a înfăptui exemplar obiectivele sta
bilite. antrenind toti cetățenii orașului, ti
neri și virstnici. pentru o mai bună gos
podărire si continuă înfrumusețare a mu
nicipiului în car*  muncesc și trăiesc.

CONSILIUL POPULAR 
AL MUNICIPIULUI BACĂU

mentară la fondul de stat a cantității de 
250 hectolitri de lapte și 12 tone carne.

Actionînd pe baza principiului autocon- 
ducerii și autoaprovizionăril teritoriale, ne 
angajăm să asigurăm necesarul de produse 
agroalimentare pentru locuitorii comunei, 
să sporim contribuția gospodăriilor popu
lației la constituirea fondului de stat. Pre
vederile din programul de autoaprovizio
nare a comunei le vom depăși cu 500 por
cine. 300 ovine și 7 000 păsări. Vom acționa 
ca în fiecare gospodărie cu grădină șa curte 
să se crească cel puțin o vacă. 1—2 porci, 
5—10 oi și un număr însemnat de păsări.

Gospodăriile populației, beneficiind de 
«vantajel*  și stimulentele prevăzute în re
centele acte normative privind perfecțio
narea sistemului de contractări și achiziții 
vor livra suplimentar la fondul de stat cu 
4 la sută mai multă came de nasăre și 
porc, cu 8 la sută mai multi struguri și 
fruct*  și cu 6 1*  sută mai multe legume.

II. In domeniul industriei mici 
șl al prestărilor de servicii

Volumul da activitate planificat la indus
tria mică și prestările de servicii va fi de
pășit cu 6 la sută prin valorificarea deplină 
a resurselor rnăteriâle și umane din comu
nă. Se vor înființa trei secții de prestări 
servicii și de industrie mică, profilate pe 
confecționarea împletiturilor, măturilor și 
a obiectelor de artizanat.

Se va extinde activitatea cu munca la 
domiciliu în cadrul industriei mici, astfel 
ca ponderea acesteia să fie în anul 1982 
de cel puțin 15 la sută din volumul total.

Vom dezvolt*  activitatea de valorificare 
■ materialelor refolosibile și de recondițio- 
nare a pieselot de schimb. îndeosebi a ce
lor de la mașinile și utilajele agricole, prin 
care se vor asigura economii de cel puțin 
250 mii l«i ; sarcinile de plan la colectarea 
resurselor materiale refolosibile de la 
populație (metal, hîrtie, sticlă, textile) vor 
fi depășite cu 20 la sută.

III. în domeniul construcțiilor, 
sistematizării și activității

edilitar-gospodărești
Consiliul popular va acționa pentru rea

lizarea obiectivelor prevăzute in schitele 
fi detaliile de sistematizare aprobate, re- 
ducînd perimetrul construit al localităților 
.■omunei cu 12 000 mp.

Se vor organiza ample acțiuni de bună 
gospodărire și înfrumusețare a comunei, 
executindu-se. cu participarea cetățenilor, 
2,5 km impietruiri de drumuri. 600 mp tro
tuare din piatră. 10 km regularizări și în
diguiri de albii, decolmatarea a 11 km ca
nale, plantarea a 12 mii pomi fructiferi și 
ornamentali, amenajarea unei baze sporti
ve și de agrement și altele, lucrări a căror 
valoare se va ridica la 4,5 milioane lei.

IV. Veniturile proprii 
aie bugetului locai

Acțlontnd în spiritul principiilor noului 
mecanism economico-financiar. vom asigu
ra atragerea de noi surse care să contribuie 
la depășirea veniturilor proprii la bugetul 
local cu 2,5 la sută.

V. Activitatea 
cultural-educativă de masă
întreaga activitate ideologică și cultural- 

educativă va fi subordonată mobilizării oa
menilor muncii la înfăptuirea sarcinilor și 
angajamentelor asumate.

Consiliul populai- va populariza in adu
nările cetățenești, în sesiuni, la întâlnirile 
deputatilor cu alegătorii recentele măsuri 
de stimulare a producătorilor agricoli, de 
așezare pe principii economice a întregului 
proces de producție și de îmbunătățire a 
activității de mecanizare, a avantajelor 
acordate de stat la contractarea de animale, 
produse animaliere și vegetale, măsuri ce 
vor crea condiții tot mai bune pentru o 
muncă de calitate în agricultură.

O atentie deosebită va fi acordată ma
nifestărilor in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României".

Consiliul popular al comunei Prundeni. 
toți cei ce muncesc și trăiesc în această 
comună asigură conducerea partidului și 
statului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea revoluției agrare 
și realizarea exemplară a angajamentelor 
asumate în Întrecerea socialistă cu comu
nele patriei.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI PRUNDENI, 

JUDEȚUL VILCEA
J
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN, MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
I I «ÎS I

în onoarea președintelui Mohammad Zia-ul Haq și a doamnei Zia-ul Haq
Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
inginerilor români și pakistanezi, 
a Rafinăriei naționale de la Ka
rachi — importantă unitate a in
dustriei pakistaneze, exemplu de 
cooperare reciproc avantajoasă 
între cele două țări în curs de dez
voltare. Sînt în curs de desfășu
rare și alte acțiuni de cooperare 
pentru construirea unor obiective 
economice importante în domeniul 
prelucrării petrolului, al industriei 
cimentului și altele.

Fără îndoială, aceasta reprezintă 
numai o mică parte din ceea ce ță
rile noastre pot realiza împreună, 
conlucrînd fructuos, pe baza depli
nei egalități în drepturi, a respec
tului și avantajului reciproc. Noi 
considerăm că potențialul econo
mic, tehnic și științific, în con
tinuă creștere, al României și Pa
kistanului oferă mari posibilități 
pentru amplificarea acestei conlu
crări, îndeosebi în domeniile pe
trochimiei, transporturilor ferovia
re și maritime, electronicii, indus- 
‘-iei miniere, agriculturii, precum 

in' alte domenii de interes co
mun. Dorim, de aceea, ca, în cursul 
vizitei dumneavoastră în România, 
al convorbirilor pe care le-am 
început astăzi, să identificăm noi 
căi și modalități de a dezvolta pe 
multiple planuri această colabora
re, în interesul și spre binele po
poarelor țărilor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Domnule președinte,

Poporul român cunoaște și apre
ciază eforturile pe care le depune 
poporul pakistanez în vederea dez
voltării sale independente, a înain
tării pe calea progresului economic 
și social. Ne bucură sincer reali
zările obținute pînă acum și, ca 
buni prieteni, urăm poporului pa
kistanez noi și tot mai mari succese 
pe acest drum.

în cursul vizitei în România veți 
avea prilejul să cunoașteți unele 
dintre preocupările și realizările 
poporului nostru, care, liber și 
stăpîn pe destinele sale, acționează 
cu hotărîre pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale, pentru înflo
rirea științei și culturii, pentru ri
dicarea nivelului său de trai, pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia.

Făcînd totul pentru realizarea 
planurilor sale de dezvoltare so
cialistă, România acționează, tot
odată, în mod consecvent, pentru 
asigurarea unui climat de pace, 
destindere și largă colaborare in
ternațională, pornind de la con
vingerea că numai într-un aseme
nea climat poporul nostru — ca 
și toata popoarele lumii, dealtfel 
— își poate asigura dezvoltarea e- 
conomică și socială nestingherită, 
independența și suveranitatea na
țională, progresul și bunăstarea.

Trebuie să spunem însă că sîn- 
tem profund preocupați de actua
la situație internațională, care 
continuă să fie deosebit de com
plexă. Asistăm, pe de o parte, la

Toastul președintelui Mohammad Zia-ul Haq
(Urmare din pag. I)
Biune față de hegemonism șl 
imperialism, în toate formele și 
manifestările lor.

Vizita mea, domnule președinte, 
îmi oferă fericitul prilej de a avea 
un amplu schimb de opinii asupra 
problemelor internaționale și bi
laterale. Sînt încredințat că aces
ta va contribui la consolidarea 
continuă a cooperării reciproc a- 
vantajoase dintre țările noastre în 
diverse domenii. Această coopera
re, care a fost instituționalizată 
prin crearea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-pakistaneze 
de cooperare economică, științifică 
și tehnică, este în folosul ambe
lor țări. Noi, în Pakistan, sîntem 
recunoscători pentru ajutorul acor
dat de România în multe do
menii, în special în cel al petro
chimiei și fabricării cimentului. 
Rafinăria națională din Karachi ar 
putea fi considerată, pe drept 
cuvînt, un monument al prieteniei 
noastre.

Domnule președinte,
Situația internațională s-a dete

riorat mult. încordarea dintre ma
rile puteri a crescut. Cursa înarmă
rilor s-a intensificat și mai mult. 
S-au dezlănțuit conflicte în multe 
părți ale lumii. Tensiunile regiona
le au continuat să crească. Econo
mia mondială trece printr-o fază 
primejdioasă. Toate acestea consti
tuie o amenințare serioasă la adre
sa păcii și stabilității, provocînd o 
îngrijorare generală.

Zona în care sîntem situați este 
afectată de un mare număr dintre 
aceste probleme, a spus în conti
nuare președintele Zia-ul Haq.

în acest context, vorbitorul a 
arătat că Pakistanul susține con
secvent principiul găsirii unei so
luții politice pentru criza din Af
ganistan, în conformitate cu prin
cipiile respectării independenței, 
suveranității și integrității terito

afirmarea tot mai puternică a vo
inței și hotărîrii popoarelor de a 
se dezvolta libere și independente, 
de a trăi și conlucra într-o atmos
feră de pace și securitate. Pe de 
altă parte însă, în viața interna
țională s-a ajuns la o încordare 
deosebită, ca urmare a vechii po
litici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de inegalitate și a- 
suprire, a menținerii conflictelor 
și stărilor de tensiune, a in
tensificării tendințelor de con
solidare și reîmpărțire a sferelor 
de influență. Se amplifică și se ac
centuează criza economică mondi
ală — care a cuprins practic toa
te țările lumii — cunoaște propor
ții fără precedent politica de înar
mări. Toate acestea pun tot mai 
grav în pericol libertatea și inde
pendența popoarelor, pacea și 
securitatea întregii omeniri.

în fața acestei situații, conside
răm că este necesar să facem to
tul pentru unirea popoarelor, a 
forțelor înaintate din lumea în
treagă, pentru o conlucrare tot mai 
strînsă în vederea opririi încordă
rii internaționale, a reluării și dez
voltării politicii de destindere și 
pace, de colaborare și respect al 
independenței tuturor națiunilor.

Acționînd în acest spirit, Româ
nia participă activ la viața inter
națională, la eforturile pentru so
luționarea constructivă a marilor 
probleme de care depind asigura
rea păcii și colaborarea în, întreaga 
lume. Acordăm o mare însemnă
tate colaborării cu toate țările so
cialiste — în primul rînd cu veci
nii noștri. întărim, de asemenea, 
solidaritatea și colaborarea cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, considerînd aceasta ca o 
necesitate a luptei antiimperialiste 
pentru lichidarea politicii de inega
litate și asuprire, pentru afirmarea 
liberă a fiecărui popor. în spiritul 
coexistenței pașnice, extindem ra
porturile economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Așezăm în mo
dul cel mai ferm la baza tuturor 
acestor raporturi principiile depli
nei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc 
și acționăm pentru generalizarea 
lor în viața internațională.

Ca țară europeană, România mi
litează activ pentru securitate, co
laborare și pace în Europa. Facem 
totul ca reuniunea de la Madrid 
să se încheie cu rezultate pozitive, 
să convoace o conferință consacra
tă încrederii și dezarmării pe con
tinent, să se asigure continuitatea 
procesului de colaborare și securi
tate în Europa.

Pornind de la realitatea că Eu
ropa a devenit un uriaș arsenal 
de arme — care poate nimici de 
cîteva ori întreaga planetă, practic 
întreaga omenire — milităm în 
modul cel mai hotărît pentru a se 
opri amplasarea rachetelor cu rază 

riale, așa cum sînt ele înscrise în 
Carta O.N.U.

în continuare, înaltul oaspete a 
spus : Ca țară devotată principiilor 
Cartei O.N.U., noi dorim instaura
rea unei ordini pașnice și stabile 
în întreaga lume și, mai ales, în 
zona noastră. în dorința sa de a 
avea relații de bună vecinătate, 
Pakistanul duce o politică de nor
malizare a relațiilor sale cu India. 
O structură durabilă de pace între 
țările noastre se poate realiza nu
mai pe baza încrederii și stimei 
reciproce. în acest scop, noi, de 
bună credință, am făcut propuneri 
pentru încheierea unui pact de 
neagresiune între cele două țări. 
Pakistanul este și va continua să 
rămînă nealiniat, aderînd, în mod 
consecvent, la principiile mișcării 
de nealiniere, în cadrul căreia sa
lutăm interesul și participarea 
României.

Sîntem profund preocupați de 
creșterea continuă a prezenței mi
litare a marilor puteri în Oceanul 
Indian și acordăm întregul sprijin 
eforturilor îndreptate spre trans
formarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii.

Domnule președinte,

Criza din Orientul Mijlociu con
stituie o sursă de profundă îngri
jorare pentru noi, ca și pentru 
dumneavoastră. Ca și România, 
Pakistanul este convins că esența 
problemei o constituie negarea 
continuă a drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian la auto
determinare și la crearea unui stat 
propriu, independent și suveran. O 
reglementare justă și globală în 
Orientul Mijlociu nu se poate re
aliza fără participarea deplină, pe 
bază de egalitate, a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, sin
gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian. Pakistanul, ca 
membru al Conferinței islamice și 
al mișcării de nealiniere, a spriji

medie de acțiune, pentru a se tre
ce la retragerea celor existente, la 
realizarea pe continentul european 
a unor relații noi, prin eliminarea 
definitivă a armamentelor nuclea
re și reducerea treptată a tuturor 
armamentelor.

Am salutat reluarea negocierilor 
de la Geneva dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ameri- 
cii în problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și 
ne exprimăm speranța că se vor 
depune toate eforturile pentru ca 
ele să se încheie cu rezultate cît 
mai bune.

Pronunțîndu-ne ferm pentru 
crearea de zone denuclearizate, 
țara noastră acționează pentru 
realizarea în Balcani a unei zone 
a colaborării și bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare.

De asemenea, România militează 
cu toată ferihitatea pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru a se pune capăt 
creșterii cheltuielilor militare, pen
tru folosirea fondurilor astfel eco
nomisite în scopul ajutorării țări
lor în curs de dezvoltare și pen
tru problemele sociale, economice 
din fiecare țară. în general, este ne
cesar să se facă totul pentru ca mi
nunatele cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane să fie 
puse exclusiv în slujba progresu
lui și bunăstării popoarelor, a păcii 
și independenței lor — și nu a răz
boiului și distrugerii !■

Considerăm că în actualele îm
prejurări internaționale este nece
sar să se acționeze în modul cel 
mai hotărît pentru renunțarea la 
forță și la amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile dintre state, 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor numai și numai pe calea 
pașnică, prin tratative. în lumea 
de astăzi există numeroase proble
me litigioase, conflicte șl stări de 
încordare — în Africa, în Asia și 
în alte regiuni ale planetei. Viața 
arată însă că nu există problemă 
litigioasă — oricît de complicată ar 
fi aceasta — care să nu poată fi 
soluționată pe calea politică, dacă 
se pornește de la interesele păcii și 
colaborării internaționale, de la 
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta liber și independent.

Pornind de la implicațiile grave 
pe care conflictul din Orientul 
Mijlociu le are asupra întregii vieți 
internaționale, România se pro
nunță pentru o pace trainică în a- 
ceastă regiune, bazată pe retra
gerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 
1967 și soluționarea problemei po
porului palestinian prin consti
tuirea unui stat palestinian inde
pendent.

în ce privește situația din Afga
nistan, după cum știți, Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna pen
tru găsirea unei soluții pe calea po
litică, prin tratative directe cu gu
vernul Republicii Democratice Af

nit fără rezerve și va contțpua să 
sprijine eforturile internaționale 
care urmăresc instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu, pe baza retra
gerii complete a Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate, in
clusiv din Ierusalim, în conformi
tate cu rezoluțiile O.N.U.

Domnule președinte,
Am vorbit mai înainte despre 

tensiunea crescîndă din relațiile 
Est-Vest și escaladarea cursei 
înarmărilor nucleare. De aceea, sa
lutăm dialogul inițiat între State
le Unite și Uniunea Sovietică în 
legătură cu reducerea forțelor lor 
nucleare din Europa. Sperăm din 
tot sufletul că aceste convorbiri 
vor deschide calea spre dezarma
rea nucleară, spre întărirea păcii 
și securității internaționale.

Este un motiv de satisfacție 
pentru noi faptul că atît Pakista
nul, cît și România promovează 
conceptul de dezarmare regională. 
Pakistanul, după cum se știe, s-a 
pronunțat prima, în urmă cu 12 
ani, pentru o conferință a statelor 
neposesoare de arme nucleare și a 
continuat să facă eforturi perseve
rente în sprijinul unor măsuri de 
dezarmare și pace. Aceste măsuri 
includ crearea unei zone denuclea
rizate în Asia de sud și garanții 
de securitate pentru statele nepo
sesoare de arme nucleare. Astfel 
de măsuri constructive merită 
sprijinul tuturor țărilor iubitoare 
de pace.

înrăutățirea alarmantă a situa
ției economice internaționale, mai 
ales a țărilor în curs de dezvolta
re, este o altă dimensiune a pro
blemelor cu care este confruntată 
omenirea. Condiția în care se gă
sesc țările în curs de dezvoltare 
se caracterizează prin stagnare e- 
conomică, mari deficite externe, 
condiții comerciale neavantajoase, 
protectionism crescînd și o tot mai 
mare povară a datoriilor. Situația 
poate fi îmbunătățită numai dacă 

ganistan, care să ducă la încetarea 
oricărui sprijin din afară pentru 
forțele antiguvernamentale și la re
tragerea trupelor sovietice din a- 
ceastă țară, să asigure independen
ța și dezvoltarea liberă și democra
tică a poporului afgan, în interesul 
bunei vecinătăți și colaborării în 
regiune, al păcii și securității in
ternaționale.

în cadrul politicii sale generale, 
țara noastră acordă un sprijin 
activ popoarelor care luptă împo
triva dominației și asupririi impe
rialiste, colonialiste și neocolonia
liste, pentru dreptul de a se dez
volta libere și independente. Ne 
manifestăm solidaritatea cu lupta 
poporului namibian, condus de 
S.W.A.P.O., pentru dobîndirea in
dependenței depline, milităm sus
ținut pentru lichidarea politicii de 
discriminare rasială și de apart
heid din Africa de Sud.

Apreciem că una din probleme
le grave ale epocii noastre, căreia 
trebuie să i se asigure o rezolvare 
urgentă, este lichidarea subdezvol
tării, a marilor decalaje dintre ță
rile bogate și țările sărace. Este 
necesar să se acționeze mai ferm 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată 
pe deplină egalitate, care să asigu
re progresul mai rapid al. țărilor 
rămase în urmă și să înlesnească 
accesul larg la cuceririle științei și 
tehnicii avansate, să asigure sta
bilitatea economiei mondiale.

în viața internațională sînt multe 
probleme care trebuie 6ă fie solu
ționate într-un mod democratic. 
Considerăm că la rezolvarea lor 
trebuie să participe, în condiții de 
deplină egalitate, toate statele, in
diferent de mărime sau orînduire 
socială. Un rol important în re
glementarea acestor probleme re
vine țărilor mici și mijlocii, țărilor 
în curs de dezvoltare și nealiniate, 
care constituie marea majoritate a 
lumii și sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de independență, de 
pace și colaborare.

Doresc să subliniez, cu satisfac
ție, colaborarea bună dintre Româ
nia și Pakistan, atît în cadrul Na
țiunilor Unite, cît și altor orga
nisme internaționale, în Krupul 
„celor 77“ și în mișcarea țărilor 
nealiniate — și îmi exprim con
vingerea că această conlucrare se 
va amplifica și mai mult în anii 
viitori.

încredințat că vizita pe care o 
faceți în România se va înscrie ca 
un moment important în dezvol
tarea bunelor relații dintre țările 
și popoarele noastre, doresc să 
toastez :

— pentru prietenia șl colabo
rarea româno-pakistaneză ;

— pentru prosperitatea poporului 
pakistanez prieten ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Zia-ul Haq ;

— în sănătatea oaspeților noștri 
pakistanezi ;

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

se realizează pe deplin o interde
pendență economică între Nord și 
Sud și această realizare ia forma 
unui dialog constructiv între cele 
două părți. Speranțele noastre se 
concentrează asupra eforturilor 
pentru negocieri globale și dorim ca 
ele să se încheie cu rezultate pozi
tive.

Ca și România, Pakistanul spri
jină întru totul lupta poporului sud- 
african de a pune capăt sistemului 
inuman de apartheid și de a res
taura demnitatea și drepturile o- 
mului pentru poporul Africii de 
Sud. Noi sîntem alături de poporul 
namibian, care duce o luptă ne
abătută pentru independență, sub 
conducerea S.W.A.P.O., și cerem 
retragerea imediată a Africii de 
Sud din Namibia.

Domnule președinte,
O fericită coincidență face ca eu 

și persoanele care mă însoțesc să 
ne găsim în România cu puțin timp 
înaintea aniversării zilei de naștere 
a Excelenței Voastre. îmi face o 
deosebită plăcere să adresez Exce
lenței Voastre, în numele meu per
sonal, al soției mele și al delegației 
pakistaneze, cele mai bune urări de 
sănătate și viață lungă. Vă urăm, 
de asemenea, succes continuu în e- 
forturile dumneavoastră de a con
duce poporul român spre noi culmi 
de progres și prosperitate.

Excelențe, doamnelor și domni
lor, vă rog, acum, să toastăm:

— pentru sănătatea și fericirea 
personală a Excelenței Sale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ;

— pentru sănătatea și fericirea 
doamnei Elena Ceaușescu ;

— pentru sănătatea și fericirea 
distinșilor oaspeți aici de față ;

— pentru progresul și prosperi
tatea continuă a poporului prieten 
din Republica Socialistă România;

— pentru prietenia durabilă din
tre Pakistan și România ;

— pentru pacea și prosperitatea 
Internațională ! (Aplauze).

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, a făcut, miercuri după-amiază, o 
vizită protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Președintele Mohammad Zia-ul 
Haq a mulțumit cu căldură pentru 
invitația de a vizita România, pentru 
ospitalitatea cu care a fost întîmpi- 
nat încă din primele momente ale 
sosirii pe pămîntul tării noastre, 
arătînd că vede în această o expresie 
a prieteniei, stimei și respectului ce 
și le nutresc reciproc popoarele pa
kistanez și român. Șeful statului pa
kistanez și-a manifestat satisfacția 
de a se reîntîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, de a continua 
schimbul deschis și util de păreri în 
probleme de interes comun, de a exa
mina și stabili împreună căile și mo
dalitățile menite să asigure promo
varea mai intensă a colaborării din
tre Pakistan și România, în folosul 
și spre binele celor două țări și po
poare.

Moment de la sosirea pe aeroportul Otopeni

Vizită protocolară
Nicolae Ceaușescu, la Palatul Consi
liului de Stat.

întrevederea dintre cei doi șefi de 
stat, premergătoare începerii convor

Cu convingerea că dialogul ce-1 
vor purta va contribui, prin rezulta
tele sale, la amplificarea și îmbogă
țirea relațiilor româno-pakistaneze, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammad Zia-ul Haq au început pri
ma rundă de convorbiri.

S-a subliniat, cu satisfacție, că re
lațiile româno-pakistaneze au cunos
cut, in ultimii ani, importante pro
grese pe multiple planuri. Totodată, 
s-a considerat că sînt create premise 
favorabile pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea in continuare a conlucrării bi
laterale. Ambele părți s-au pronun
țat pentru o cit mai largă valorifi
care a posibilităților existente, în 
scopul amplificării schimburilor co
merciale prin finalizarea și identifi
carea unor noi acțiuni de cooperare 
economică, intensificării conlucrării 
în domeniile mineritului, agriculturii 
și industriei alimentare, prelucrării 
metalului, materialelor de construc

birilor oficiale, s-a desfășurat într-o 
ambianță caldă, prietenească. în spi
ritul bunelor relații dintre țările și 
popoarele noastre.

ții. electronicii, transportului și în 
alte ramuri de interes comun. în acest 
scop, in cadrul convorbirilor s-a in
dicat ca miniștrii de resort din cele 
două țări să discute și să convină, in 
cursul vizitei, căi și modalități con
crete de lărgire a colaborării și coo
perării reciproc avantajoase dintre 
România și Pakistan.

De ambele părți s-a apreciat că 
promovarea susținută a relațiilor ro
mâno-pakistaneze slujește progresu
lui și prosperității celor două țări și 
popoare, cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării între națiuni.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammad Zia-ul Haq au avut, de 
asemenea, un prim schimb de păreri 
în probleme actuale ale vieții inter
naționale.

Convorbirile decurg într-o atmos
feră de prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă.



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 21 ianuarie 1982

LI BE AM DE LA MARELE ACT ISTORIC Al UNIRII PRINCIPATELOR BOMÂhTi ÎJ^jAGRICULȚURĂj

Primele pentru livrările la fondul 
de stat-instrument de cointeresare 

în creșterea producției

Nimeni, în afară de popor, nu poate pretinde că a înfăptuit unirea. Analiza desfășurării 
evenimentelor demonstrează elocvent că formarea statului național unitar român nu este 
rezultatul unor înțelegeri încheiate la masa tratativelor, ci rodul luptei întregului popor, 
însuflețit de năzuința seculară a unității, de hotărîrea de a împlini visul pentru care au luptat 
și s-au jertfit atîtea generații de înaintași.

NICOLAE CEAUȘESCU

Unirea-rezultat și încununare strălucită 
a unei îndelungate evoluții istorice

(Urmare din pag. I) 
hotare considerate de națiune ana
cronice.

Unirea principatelor răspundea, 
așadar, unor necesități generale, 
era firească și realizarea ei deve
nise un imperativ istoric. Era vorba 
de a se făuri statul national, in 
prima sa etapă de existentă, dar in 
egală măsură era vorba de a se 
da viață programului pașoptist, de
venit program de eliberare socială 
și națională a poporului român la 
mijlocul secolului al XlX-lea. de a 
se crea statul modern, corespunză
tor cerințelor vremii și în primul 
rind ale națiunii române. Tocmai 
de aceea, realizarea unirii a de
venit o idee-fortă. care. Îndeosebi 
Incepînd cu anul 1855, s-a aflat la 
baza întregii vieți publice din 
principatele române. „Unirea Prin
cipatelor — scria în primul număr 
al foii „Steaua Dunării" Mihail 
Kogălniceanu — este dar dorința 
vie și logică a marii majorități a 
românilor". „Unirea Principatelor 
— mai adăuga el — este singurul 
mod in stare de a consolida na
ționalitatea românilor, de a le da 
demnitate, putere și mijloace...".

Lupta pentru înfăptuirea unirii 
principatelor a avut, în această si
tuație, un larg caracter de masă, a 
cuprins intr-un nestăvilit elan în
treaga națiune. Purtători de cu- 
vint al acestei ldei-forță au deve
nit nu numai fruntașii patrioți, ci 
toți cetățenii celor două țări, sti
mulați și de faptul că la alcătuirea 
celor două adunări ad-hoc. menite 
a exprima dorințele principatelor, 
au fost chemați a-și trimite depu- 
tați toate categoriile sociale (deși 
într-o proporție nedreaptă în ceea 
ce privea dreptul de reprezentare 
al țăranilor clăcași). Nicicind pînă 
atunci o luptă politică de acest fel 
nu antrenase mai puternic poporul 
român, nu-1 făcuse atît de conștient 
de forța sa și de înaltele respon
sabilități ce-i reveneau. Constantin 
Hurmuzaki, în discursul rostit .în 
fata Adunării ad-hoc a Moldovei 
la 7 octombrie 1857, a caracterizat 
astfel situația în preajma votului 
decisiv pe care deputății urmau să-l 
dea : „Noi dorim Unirea pentru că 
Unirea dă tăria, tăria dă siguranța, 
siguranța dă încredere, încrederea 
dă suflet și zbor comerțului și ci
vilizației". Arătind că „Unirea Prin
cipatelor este dorința tuturor cla
selor", că „numai cițiva amatori de 
domnie și micul număr al dienți- 
lor lor mai combat astăzi dorința 
națională", el conchidea cu legi
timă mindrie : „Perit-a separatis
mul ca fumul minat de vifor".

Forța materială dobîndită de ideea 
unității celor două țări a impus con
cretizarea ei într-o realitate indes
tructibilă. Nimeni și nimio n-ar 
fi putut împiedica poporul român 
să-și atingă țelul suprem. In acest 
context, condiționarea internaționa
lă n-a iucat, pînă la urmă, rolul 
decisiv in problema unirii princi
patelor, deși cele două țări române 
au constituit în epocă o problemă 
din cele mai importante a politicii 
internaționale. Dacă pînă în 1848. 
țările române reprezentaseră, un 
subiect de dezbatere internațională 
limitat, odată cu războiul Crimeii 
și cu lungile negocieri, initiate 

chiar în timpul desfășurării sale, 
lucrurile s-au schimbat. Principa
tele române au devenit obiectul 
unei probleme europene din cele mai 
de seamă. Viitorul lor a fost discu
tat de reprezentanții tuturor pute
rilor europene, toate situîndu-se 
pe o anume poziție fată de această 
problemă. Unele puteri susțineau 
cauza unirii, urmărind, se înțelege, 
și satisfacerea propriilor teluri și 
interese ; altele, din aceleași mo
tive, i se opuneau, văzînd în for
marea unui stat national român o 
primejdie latentă pentru planurile 
lor de dominație in această parte a 
continentului. Ca înverșunate ad
versare ale unirii apăreau impe
riile habșburgic șl otoman, con
știente de faptul că unirea era un 
firesc preludiu al independentei și 
al făuririi statului național unitar 
român.

în 1858, Congresul de la Paris, 
prin care s-a pus capăt războiului 
Crimeii, a afirmat drepturile de 
deplină autonomie ale principate
lor, le-a menținut sub suzeranitatea 
sultanului, a înlocuit protectoratul 
exclusiv al Rusiei țariste prin ga
ranția colectivă a puterilor. dar 
n-a dat vreo soluție problemei — 
fundamentale pentru români — a 
unirii. Compromisul dintre puteri 
s-a concretizat în fapt într-o 
amînare a problemei, urmînd ca 
pînă la întrunirea conferinței In
ternaționale. care ar fi trebuit s-o 
soluționeze. în principate să se în
trunească adunările ad-hoc care să 
exprime doleanțele locuitorilor lor 
și ca In cele două țări să fie 
trimisă o comisie de informare 
a puterilor garante. în mod obiec
tiv fuseseră create condițiile Inter
nationale necesare pentru expri
marea de către poporul român a 
poziției sale, ceea ce a avut urmări 
decisive.

Dezvoltarea mișcării unioniste, 
lupta electorală în jurul alegerilor 
pentru adunările ad-hoc. dirza ac
țiune de protest împotriva încer
cării de falsificare a alegerilor în 
Moldova au arătat puterilor, si tot
odată opiniei publice a lumii, pa
triotismul si destoinicia politică a 
națiunii române. Votul unanim în 
favoarea programului unionist dat 
de Adunarea ad-hoc munteană si 
cel cvasiunanim — doar două vo
turi potrivnice ! — al Adunării ad- 
hoc a Moldovei au marcat o primă 
victorie în dirza bătălie pe care 
poporul român a dat-o pentru a 
impune Europei acceptarea dorin
ței sale fundamentale. Dar intere
sele puterilor, jocul lor. dorința re
ciprocă de menajare au făcut ca în 
Conferința de la Paris din vara a- 
nului 1858 să nu se dea curs dole
anțelor atît de limpede exprimate 
de români. Din nou. puterile au 
mers pe calea unui compromis si 
ele au realizat un consens pentru 
documentul heteroclit ce avea să 
fie Convenția de la Paris — înțele
gere internațională. dar si statut 
fundamental, menit a înlocui Re
gulamentul Organic pentru Princi
patele Române. Celor două țări li 
s-a dat noua titulatură de Princi
patele Unite, dar în spatele acestei 
denumiri nu se regăsea statul na
tional. ci mai • departe două state 
separate, fiecare avîndu-și domni

torul. guvernul. adunarea șl ad
ministrația. O curte de casație, ca 
instanță supremă judiciară comu
nă la Focșani, și instalarea tot aco
lo. la granița celor două tari, a 
unei comisii centrale, menită să 
asigure unificarea legislativă ori 
dreptul Întrunirii laolaltă in tabe
re si la manevre a celor două oștiri 
nu reprezentau decît slabe com
pensații fată de ignorarea de către 
puteri o dorinței atît de limpede 
manifestate de reprezentanții po
porului român pentru realizarea 
unei uniri reale a celor două țări.

Forța și impetuozitatea mișcării 
unioniste, patriotismul si destoini
cia ei politică, abila utilizare a 
unui articol al convenției însăși, 
care prevedea dreptul cetățenilor 
fiecărei țări a ocupa funcții în tara 
vecină, au pus însă Europa în fata 
actului istoric ireversibil al unirii 
principatelor, Înfăptuit de români 
prin dubla alegere a lui Alexan
dru Ioan Cuza — mai întîi ca 
domn al Moldovei si apoi al Mun
teniei. ..O furtună de vară iscată 
din senin" a fost caracterizat în
tr-o foaie străină contemporană e- 
fectul produs asupra reprezentan
ților diplomatici ai puterilor opu
se unirii de dubla alegere. In ace
lași timp însă, soluția românească 
a fost salutată de puterile favora
bile constituirii statului national. 
Franța. Rusia Piemont si Pru
sia, cărora li s-a alăturat si 
Anglia — un timp potrivnică — șl 
mai ales de cercurile politice cu 
vederi înaintate și de personalități 
de seamă progresiste ale epocii.

Ziua de 24 Ianuarie 1859 a afir
mat poporul român în fata con
temporanilor evenimentului si în 
fața istoriei. Urmind impulsul impri
mat de o condiționare internă care 
cerea imperios realizarea statului 
national modern, dînd dovadă de 
nețărmurit patriotism, de putere de 
dăruire si de jertfă de sine, folo
sind cu pricepere cadrul de acțiu
ne internațională ce 1 se oferea si 
care era departe de a-i oferi solu
ția dorită, națiune? română a rea
lizat unirea principatelor în pofi
da împotrivirii unor puteri străine, 
rezolvînd prin forte proprii o pro
blemă europeană șl deschlzînd 
drum către independentă, moder
nizare si făurirea statului unitar 
desăvîrșit.

Pe lingă semnificațiile sale isto
rice. ca mărturie a forței si oapa- 
citătii unui popor de a-si realiza, 
în pofida oricăror opreliști, năzuin
țele de independentă si unitate, 
unirea din 1859 lși păstrează, prin 
învățămintele ce le degajă, o per
manentă actualitate. Ea confirmă 
adevărul că nimeni si nimic nu 
poate atenta cu sorti de izbindă la 
idealurile independentei si suve
ranității. la ființa națională si uni
tatea unui popor, că făurirea uni
tății reprezintă un proces legic, 
ireversibil. Adincirea si consolida
rea unirii realizate în 1859, în 
cursul evoluției ulterioare, prin cu
cerirea independentei în 1877. prin 
desăvîrșirea făuririi statului natio
nal unitar în 1918. ridicarea ei 
pe trepte superioare prin in
staurarea puterii clasei muncitoa
re. a poporului muncitor, prin 
izbînda socialismului. ilustrează 
cu strălucire acest proces, ne-

Th. Aman PROCLAMAREA UNIRII
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și Îndemn 
Unire scumpă, tu ne-ai dat o țară - 
o apă de izvor in arșiți de istorie, 
pe firmamentul zborului gîndirii, 
tu ești o stea, a noastră stea de glorie.

Unire sacră, tu ne-ai dat puterea 
de-a viețui frumos, cu fruntea sus 
intre conglomeratele de praf a trei imperii 
ce ne priveau cu-n ochi hulpav, de sus.

înțelepciunea însăși călăuză 
ne-a fost și-atunci, de ziua ta in veac, 
cînd aliaje noi s-au făurit in vechea spuză, 
din lanțurile care la picioare azi ne zac.

Unire sacră, tu ne-ai dat lumina 
pe care s-o purtăm prin timp drept semn, 
să fie ne-ncetat in vrerea de unire 
Pămîntului de azi inalt îndemn.

Tu care vii cu daruri, cu iubire 
către tulpina care ne-a crescut, 
ești călăuza noastră ne-ncetată, 
temeiul nostru și al nostru scut.

Dumitru BÂLAEȚ

cesitatea unității ca imperativ 
al existentei și înfloririi unei 
națiuni. La aniversarea marii săr
bători a unirii. înscrisă cu litere 
de aur in istoria națională, poporul 
român se înfățișează mai unit ca 
oricînd in jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
făcînd dovada că a tras toate învă
țămintele din lecțiile aspre ale isto
riei. că este hotârit să înfrunte și 
să învingă) orice greutăți, să pă
șească neabătut înainte, înfăptuind 
Programul partidului, care cheză- 
șuiește înflorirea patriei, viitorul 

său luminos. Realitățile României 
socialiste vădesc — asa cum apre
cia recent președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceausescu — „forța 
creatoare a poporului român, liber 
și stăpin pe destinele sale, supe
rioritatea orinduirii noastre socia
liste, afirmarea cu putere a rolului 
conducător al partidului, unitatea 
întregului popor în munca și lupta 
revoluționară pentru ridicarea 
României pe noi culmi de progreș 
și civilizație".
Dan BERINDEI
Institutul de istorie ,,Nicolae lorga* *

• Teatrul Național „I. L. Caraglale- 
(sala mică) : Coana Chirița — 19.30; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu" (A-
teneul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Basarab. Soliști : Emilia 
Petrescu. Nicolae Constantinescu, Ni- 
colae Priscornițoiu, Iancu Văduva —
19,30. /
• Opera Română : Căsătoria secretă
— 19.
• Teatrul da operetă : Miss Helyett
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu) : Răceala — 
19; (sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 19,30.
• Teatrul Mic ; Pluralul englezesc —
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
• Teatrul de oomedle: Sentimental 
tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Magheru): 
Mița în sac — 16; 19,30; (sala Studio): 
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Ordinatorul — 15; Echipa de zgomote
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy) : Vorba Iul Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19.30.
• Teatrul „Ion VasUescu“-Glurglu : 
Siciliana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil 7 — 10; Recreația 
mare — 17.
■ Teatrul „Țăndărică" : Anotimpurile 
mtnzului — 17; (la Tehnic-club) ;
Ileana Stnzlana — 10.
• Circul București : Fantastic circ — 
16; 19,30.
• Conservatorul .Clprlan Porumbes- 
cu“ (sala „George Enescu") : Concert 
simfonic. Dirijor : Aurel Niculescu
— 19.

Anul trecut. în județul Vrancea 
s-au obtinut 8 276 kg struguri la hec
tar, o producție cu 2 846 kg la hec
tar mai mare fată de cea realizată in 
1980. Asemenea niveluri de producție 
sint de natură să aducă, din acest 
an. unităților agricole — in lumina 
prevederilor cuprinse în decretul 
Consiliului de Stat privind contractă
rile și achizițiile de produse agricole 
vegetale — venituri substanțiale. Cum 
se va. reflecta aplicarea prevederilor 
decretului în unitățile agricole pro
ducătoare de struguri din podgoriile 
Vrancei ? Ne răspunde, exemplifi- 
cînd la concret, tovarășul Ion Da- 
vidoiu, președintele cooperativei a- 
gricole din Tîmboiești, una din uni
tățile fruntașe în producția de stru
guri din județ.

— Sinteti președintele unei coope
rative agricole mari producătoare de 
struguri, care realizează din viticul
tură venituri mari. Sinteti deci cel 
mai în măsură să apreciati avanta
jele pe care le oferă unităților agri
cole. producătorilor In general, de
cretul cu privire la contractările și 
achizițiile de produse agricole vege
tale, în cazul dis
cuției noastre — 
pentru strugurii 
livrați statului.

— După cum se 
știe, decretul pre
vede ca unitățile 
agricole să pri
mească prime în 
bani în mod pro
gresiv, în raport cu cantitatea de stru
guri la hectar livrată la fondul 
de stat. Pentru cooperativele agri
cole. nivelul de la care se acordă 
primele este de 4 000 kg la hectar 
livrate la fondul de stat. Intre 4 000 
Si 5 000 kg, prima este de 300 lei pe 
tonă. Insă dacă se depășește pro
ducția de 9 500 kg struguri livrați 
la fondul de stat, prima pe tonă a- 
junge la 550 lei. înseamnă că unita
tea noastră, care realizează si livrea
ză în mod constant un vagon de 
struguri la hectar, beneficiază de 
prima maximă.

— Ar fi interesant pentru cititori 
să arătati ce producții și venituri a 
obtinut în 1981 cooperativa agricolă 
din Tîmboiești. iar pornind de aici, 
care vor fi încasările în 1982 și în 
viitor în condițiile obținerii unor re- 
oolte asemănătoare.

— In 1981, de pe cele 497 hectare 
vii pe rod am obtinut. în medie la 
hectar-. 11 900 kg struguri. Am livrat 
statului cu 200 tone mai multi stru
guri fată de cit prevăzusem initial. 
Din valorificarea lor am realizat un 
venit de 16 639 000 lei. Dacă în acest 
an vom livra statului 11 700 kg stru
guri la fiecare hectar, asa cum am 
prevăzut. înseamnă să încasăm numai 
ca primă 3.3 milioane lei. care se vor 
adăuga sumei care reprezintă prețul 
de contractare, deci un total de
19 926 000 lei.

— Evident, avantajele sînt mari. 
Dar cum pot fi obținute asemenea 
niveluri la producția de struguri 1

— Vița de vie produce așa cum o 
Îngrijești. In ce privește nivelul re
coltelor. noi am pornit de la mai pu
țin de 5 000 kg la hectar. Prin mo
dernizarea plantațiilor si executarea 
corectă a tuturor lucrărilor, produc
țiile au crescut, astfel incit, din 1968 
nu am coborît sub 10 000 kg la hec
tar. Am avut ani cu producții de a- 
proape 14 000 kg la hectar. Și In 1981 
puteam obține 14 000 kg La hectar, 
dar grindina ne-a afectat aproape
20 la sută din producția a circa 400 
hectare.

— In primăvara anului trecut, la o 
consfătuire de lucru organizată cu 
viticultorii Vrancei. primul secretar 
al comitetului județean de partid a 
spus următorul lucru : dacă vreți să 
vedeți cum arată o plantație viticolă 
..ca la carte", mergeți la Tîmboiești. 
Cum s-a realizat această plantație 
„ca la carte" ?

— Sint plantații bine închegate, cu 

Opiniile și calculele 
unui președinte 

de cooperativă agricolă

un număr mare de butuci la hectar. 
Este rezultatul acțiunii de refacere 
a patrimoniului viticol. Peste 90 la 
sută din suprafață este ocupată cu 
vii tinere; cele în declin au fost de
frișate și în locul lor am plantat al
tele. potrivit unui program eșalonat 
în timp. Ne-a trebuit material sădi- 
tor și am trecut la producerea lui in 
unitate într-un sector specializat. De 
la 240 000 vite altoite pe an am ajuns 
să realizăm anual 5 milioane de vite 
altoite. O parte din materialul sădi- 
tor l-am livnat altor unităti. iar din 
venituri ne-am procurat si un trac
tor greu pentru -desfundat si pregă
tit terenul. Ne-am orientat asupra 
cîtorva soiuri de mare producție. 
Calitatea materialului folosit la 
plantări, executarea corectă a aces
tor lucrări, fertilizarea cu 60—80 tone 
de gunoi de grajd pe hectarul de 
plantat explică printre altele si ran
damentul plantațiilor de azi.

— Randament la care țineți dealt
fel. în toamnă nici nu îngălbeniseră 
bine frunzele si în vii. au si intrat 
tractoarele cu pluguri...

Menținerea potențialului de 
producție al vii
lor, creșterea lui 
cer o bună între
ținere și la timp 
făcută. O zi scă
pată din mină, 
cum se spune, la 
întreținere poate 
aduce toamna mi
nusuri la cintar. 

Și cu recoltarea este o problemă,> 
trebuie făcută in timpul cel mai sc ‘ 'l 
și în perioada optimă. Dc ce ? în, 
Iul acesta,, butucul eliberat de stru
guri are posibilitatea să se refacă 
pentru ca în iarnă să intre fortificat, 
să reziste mai bine la ger, cu mai 
multe rezerve depozitate. Toată 
toamna și acum, iarna, organizăm ac
țiuni pentru a transporta cit mai mult 
gunoi de grajd în plantații ; pămin- 
tul îl cere.

— Ce veți face. în continuare, pen
tru a obține producții si mai mari, 
pentru ca, pe baza sporirii cantități
le’;- de struguri livrați la fondul de 
stat, să crească veniturile cooperati
vei și ale cooperatorilor ?

— Vom completa golurile din vil. 
în această direcție avem o bună ex
periență. în ultimii ani am altoit 
vite portaltoi cu lungime mai mare. 
Din acestea se fnrroapă 20 cm. iar 
restul rămîne deasupra solului. în 
felul acesta planta intră în zona de 
tratament Împotrivi bolilor ș; dău
nătorilor care se aplică plantației si 
rezistă, se dezvoltă nrzmsi. intră 
repede oe rod. în al doilea rind. 
vom fi mai exigent! la aplicarea lu
crărilor de Îngrijire.

— Cum se vor reflecta veniturile 
Încasate de cooperativă în cistiguri- 
le cooperatorilor ?

— Pentru a cîntări cit mai bine 
munca și a compara de la un an la 
altul rezultatele, noi am menținut 
aceleași ferme si aceleași echipe cu 
aceleași suprafețe de vie. repartizate 
de la Înființarea cooperativei si pînă 
azi. Șl acest lucru a avut un mare 
rol : s-au cunoscut mai bine oamenii 
între ei, au cunoscut mai bine pă- 
mintul. via pe care ei au plantat-o. 
într-un cuvînt, a crescut răspunderea 
fiecăruia pentru pămîntul si via în
credințată. pentru producție. Acum, 
noi vom merge mai departe, stabi
lind nivelul veniturilor cooperatori
lor in funcție de primele acordate 
pentru producția,, livrată la fondul 
de stat. Este tocmai perioada cînd 
popularizăm avantajele oferite prin 
decretul Consiliului de Stat, iar coo
peratorii noștri sînt cointeresați să 
muncească mai bine, să obțină. în 
cadrul formațiilor în care lucrează, 
producții cit mai mari. Da. coope
ratorii noștri intelee ne deplin că 
de munca lor depind sporirea pro
ducției si nivelul propriilor venituri.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „ScinteiU

cinema
• Maria. Mirabel a ; DOINA — 9,15;
11; 12.45; 14.30; 16,15; 18; 19.45, LIRA
— 15,30; 17,30; 10,30, PACEA — 15,30; 
17,30; 19,30.
• 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; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mondo umano : FLAG Ara — 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; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30.
• imigranți tn Brazilia : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Călăuza : EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Echipajul : BUZEȘTI — 16,30; 19,30.
• Ultima vtnătoare : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 10,30.
• AM Baba și cei 40 de hoți : VIITO
RUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un prieten pierdut : POPULAR — 
15; 17,15; 19,30.
• Pietonii aerului: ARTA — 9; 11,15J 
13.30; 15,45; 18; 20.
• O fată fericită șl Dragoste la Las 
Vegas : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17.
• Nici măcar n-ați visat : PRO
GRESUL — 15.30; 17,30; 19,30.
• Marea evadare : CAPITOL — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂRUL
— 9; 13.30; 18.
• Hangar 18 : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Provinciala : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători —
15,30, Numele meu e iubire — 19 : 
DRUMUL SĂRII.
• Capitolul al doilea: GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Toată lumea e a mea : FLOREAS- 
CA — 9; 12; 15,30; 19.

• Povestea lui Buddy Holly : GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
CULTURAL — 9: 11,15; l».3O; 15,45:
18: 20,15, FLAMURA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Polițist sau delincvent : MUNCA 
— 15; 17,15; 19,30.
• Yankeii : COSMOS — 15,30; 19.

teatre

RAȚIUNI Șl TEMEIURI PENTRU

între costuri,
După cum se știe, la plenara 

comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din noiembrie 
1981 s-a subliniat că actualizarea și 
îmbunătățirea prețurilor de pro
ducție in industrie și creșterea pre
țurilor de contractare și achiziții în 
agricultură — care au fost determi
nate de ridicarea prețurilor la o 
serie de materii prime și energie — 
fac necesară trecerea în anul 1982 
la îmbunătățirea prețurilor de des
facere cu amănuntul la o serie de 
produse. Această măsură are în ve
dere o corelare mai judicioasă între 
costuri, prețurile de producție șl 
prețurile de desfacere cu amănun
tul, precum și cu creșterea retribu
ției și a veniturilor realizate de 
populație.

în legătură cu înțelegerea necesi
tății obiective a asigurării unei co
relații corespunzătoare între costul 
de fabricație, prețul de producție șl 
prețul de desfacere cu amănuntul 
al unor produse răspundem astăzi 
la citeva întrebări adresate redac
ției.

Ce este costal de fabri
cație al unui produs 7

Este cunoscut că orice marfă se 
realizează cu o serie de cheltuieli 
de producție, tn primul rind, aseme
nea cheltuieli sînt generate de ma
teriile prime și materialele din care 
se realizează produsul respectiv. 
Apoi, de cheltuielile legate de con
sumurile de energie electrică și com
bustibil necesare atît pentru funcțio
narea utilajelor și instalațiilor, cit șl 
pentru desfășurarea procesului teh
nologic stabilit. La aceste cheltuieli 
se adaugă sumele plătite pentru re
tribuirea muncii celor care lucrează în 
unitățile ce realizează produsul res
pectiv, precum și alte cheltuieli. în
tre acestea, o pondere însemnată o 
dețin amortismentele, adică cote 
părți din valoarea mașinilor, instala
țiilor, utilajelor care se recuperează 
astfel treptat din cheltuielile de pro

Asigurarea unei corelații corespunzătoare
prețul de producție și prețul de desfacere cu amănuntul

ducție. Pentru a determina cit de 
eficientă este fabricarea unui produs, 
potrivit unor criterii bine stabilite, 
toate aceste cheltuieli se stabilesc 
pe unitatea de produs. De pildă, pe 
kilogramul de zahăr, pe un tractor, 
pe un litru de ulei ș. a. Volumul 
cheltuielilor pe unitatea de produs 
alcătuiește costul de fabricație al 
produsului respectiv. Comparînd, de 
pildă, costurile de fabricație cu care 
realizează produsul respectiv două

„Realizarea unei politici juste a prețurilor, păstrarea 
unor raporturi corespunzătoare între prețul de cost, pre
țul de producție și prețul de desfacere constituie o cerință 
legică obiectivă a bunei conduceri a activității economice, 
a construcției socialismului și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Întreprinderi, se poate observa lesne 
care dintre ele a lucrat mai eficient, 
la ce capitol cheltuielile sînt mai 
mari sau mai mici.

Ce reprezintă prețul de 
desfacere cu amănuntul 7

Pe scurt, prețurile cu amănuntul 
sînt prețurile la care se desfac bunu
rile de consum către populație. în 
stabilirea prețului de desfacere cu 
amănuntul se iau drept bază cheltu
ielile socialmente necesare pentru 
realizarea unui produs — deci, se 
pornește de la costul de fabricație al 
întreprinderilor producătoare — la 
care se adaugă un anumit beneficiu. 
Costul de fabricație împreună cu be
neficiul alcătuieso prețul de pro
ducție.

în practica economică ie utilizează 
frecvent și prețul de livrare. Prețu
rile de livrare sînt prețurile utili
zate in relațiile dintre unitățile socia
liste privind vînzarea și cumpărarea 
mărfurilor destinate procesului pro
ductiv, investițiilor, exportului, re

zervelor de stat. Prețurile de livrare 
sint, de regulă, egale cu preturile de 
producție. Spunem „de regulă" întru- 
cit, in cazul unor bunuri de consum 
pentru fondul pieței, prețurile de li
vrare cuprind și impozitul pe circu
lația mărfurilor.

La prețul de livrare se calculează 
adaosul comercial, destinat acoperirii 
cheltuielilor de circulație și asigură
rii rentabilității unităților comerciale, 
rezultînd astfel prețul de desfacere 

cu amănuntul. Așadar, pentru • re
flecta judicios procesul economico- 
productiv necesar realizării unui pro
dus trebuie ca prețul de desfacere cu 
amănuntul să permită acoperirea tu
turor cheltuielilor de producție și 
circulație și să asigure o anumită 
rentabilitate activității unităților pro
ducătoare și a celor participante la 
circuitul economic al mărfii.

De ce este necesară asi
gurarea unei corelații /u- 
dicioase între costurile 
de fabricație, preturile de 
producție șt preturile de 
desfacere cu amănuntul 7

Se cunoaște că. in ultimii ani. pe 
plan mondial, preturile la o serie do 
materii prime. îndeosebi la petrol și 
la alte surse energetice, au marcat 
o creștere vertiginoasă. De aseme
nea. au sporit și costurile unor ma
terii prime din tară, ca urmare a 
atragerii tn circuitul productiv a 
unor resurse mai greu de exploatat 

sau cu conținut de substanțe utile 
mai redus. Ținîndu-se seama de 
aceste creșteri ale prețurilor și cos
turilor. în anul 1981 prețurile de pro
ducție in industria noastră au fost 
majorate cu circa 13 la sută. Tot
odată, pentru stimularea producăto
rilor agricoli în creșterea producției, 
anul trecut au fost sporite preturile 
de contractare și achiziție la produ
sele agricole vegetale și animale : ca 
atare, producătorii agricoli au obți

nut In 1981 venituri suplimentare de 
circa 10 miliarde lei.

Prin noile măsuri adoptate de Co
mitetul Politic Exeoutiv al C.C. al 
P.C.R. tn decembrie anul trecut pen
tru stimularea producătorilor agri
coli, măsuri care și-eu găsit concreti
zarea în decretul Consiliului de Stat 
privind contractările și achizițiile de 
produse agricole vegetale, aceștia 
vor încasa suplimentar in acest an. 
tn condițiile realizării integrale a 
livrărilor de produse vegetale la fon
dul de stat, prime in valoare de 
peste 14 miliarde lei. La această 
sumă se adaugă veniturile suplimen
tare pe care le vor primi producă
torii agricoli, ca urmare a creșterii 
preturilor de contractare și achiziție 
și a primelor de producție la ani
male. păsări și produse animale, pe 
baza decretului Consiliului de Stat 
referitor la acestea.

în mod evident, actualizarea și 
îmbunătățirea prețurilor de produc
ție tn Industrie șl creșterea preturi
lor de contractare și achiziție in 

agricultură au determinat sporirea 
costurilor de fabricație in întreprin
deri. mal ales în unitățile industriei 
alimentare. Totodată, se cuvine men
ționat că majorarea costurilor de fa
bricație in această ramură a indus
triei. ca dealtfel în toate ramurile 
economiei, a fost influențată de 
creșterea substanțială a retribuției 
oamenilor muncii în cincinalul pre
cedent. S-a creat astfel o neconcor
dantă intre nivelul costurilor de fa
bricație, al prețurilor de producție și 
cel al preturilor de desfacere cu 
amănuntul, care la foarte multe pro
duse, îndeosebi agroalimentare, au 
rămas neschimbate de multi ani, 
nemaiputind acoperi cheltuielile de 
fabricație și asigura o rentabilitate 
normală. Menținerea acestei situații 
ar avea efecte negative asupra dez
voltării industriei alimentare. întru
cât întreprinderile din această ra
mură ar trebui să vîndă comerțului 
produsele la prețuri mai mici decât 
costurile, ceea ce ar duce la înre
gistrarea de pierderi. Or. potrivit 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar. ale autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești, nici o 
unitate economică nu poate să tră
iască din subvenții de la stat, d tre
buie să desfășoare o activitate ren
tabilă.

Tocmai de aceea a devenit nece
sară asigurarea unui echilibru co
respunzător între costurile de fabri
cație. preturile de producție 81 pre
turile de desfacere cu amănuntul la 
o serie de produse. Această corelare 
a prețurilor constituie o necesitate 
obiectivă a dezvoltării economice a 
țării. Ea corespunde intereselor În
tregii noastre societăți, intrucît o 
judicioasă corelare a prețurilor de 
desfacere cu amănuntul cu pre
turile de producție și costurile de fa
bricație este de natură să stimuleze 
puternic creșterea producției de bu
nuri agroalimentare și, pe această 
bază, să asigure satisfacerea în con
diții tot mai bune a nevoilor de con
sum ale populației.
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Manifestări consacrate apropiatei aniversări
a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Succes deplin lucrărilor Congresului
TELEGRAMĂ

Apropiata aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prilejuiește în aceste zile organizarea, în întreaga țară, a unor entuziaste 
și calde manifestări politice și cultural-artistice prin care comuniștii, toți 
oamenii muncii, fă’-ă deosebire de naționalitate, aduc un fierbinte omagiu, 
de aleasă prețuire șl cinstire, proeminentei personalități a secretarului 
general al partidului. Ei dau glas recunoștinței și prețuirii deosebite pentru 
activitatea neobosită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
în fruntea partidului și statului, in vederea asigurării progresului și înflo
ririi României socialiste, binelui și prosperității poporului român, pentru 
consecvența cu care militează pentru triumful idealurilor de pace, colabo
rare și progres ale umanității.

Un simpozion cu tema „Ideea de 
Independentă și pace în opera to
varășului Nicolae Ceaușescu" a avut 
loc, miercuri, în Capitală.

Organizat de Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga", simpozionul a rele
vat contribuția de excepțională în
semnătate teoretică și practică a 
operei secretarului general al parti
dului în domeniul studierii istoriei 
poporului român, activitatea neobosi
tă a președintelui României socialiste 
pusă în slujba afirmării idealurilor 
poporului român de independență, 
pace și progres, de colaborare și edi
ficare a unui climat de securitate șl 
încredere, favorabil dezvoltării libere 
și independente a tuturor națiunilor. 
Au fost, de asemenea, evidențiate 
amplele acțiuni pentru dezarmare și 
pace desfășurate în ultimul timp in 
România, strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consecventa cu care mi
litează pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

în încheiere a fost adresată o tele
gramă TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune :

Participant» Ia simpozion vă adre
sează, cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, urările lor 
fierbinți de viată lungă, succes și noi 
izbînzi în nobila activitate pusă in 
slujba construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a propășirii 
poporului român, a triumfului păcii 
în intreagă.

Foiosim acest prilej pentru a vă 
asigura, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a îndeplini misiu
nea de onoare Pe care ati încredin
țat-o istoriografiei românești : reali
zarea unor opere științifice de înaltă 
valoare, care să studieze în lumina 
adevărului istoric trecutul românilor 
și locul lor în istoria universală, și 
sprijinirea activității ideologice și po
litice a Partidului Comunist Român 
în promovarea concepției despre 
lume a clasei muncitoare, a făuririi 
conștiinței socialiste.

★
în unitățile economice gălătene 

s-au desfășurat numeroase manifes
tări politice și cultural-artistice dedi
cate vieții și activității neobosite a 
celui mai scump fiu al poporului ro
mân, secretarul general al partidului, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei sale de 
naștere. în cadrul marilor Întreprin
deri și instituții, printre care Șantie
rul naval, Trustul de construcții. 
Fabrica de plase și unelte de pescuit, 
precum și in localități rurale, ca Fol- 
tești, Băleni și Corni, sînt organizate 
simpozioane cu tema „Din gîndirea 
social-politică a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
Sub genericul „Din inimă, conducă
torului iubit" au loc. în același timp, 
spectacole omagiale de muzică și 
poezie cu un bogat conținut patriotia 
și revoluționar.

De asemenea, la Galeriile de artă 
din municipiul Galati a fost des
chisă expoziția „Omagiu președin
telui tării", care reunește peste 200 
de lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și artă populară, semnate de 
artiști amatori, in majoritate laureati 
ai Festivalului național „Cintarea 
României".

★
închinată progresului șl 
genericul sub care s-au

„O viată 
păcii" este .. _
desfășurat la Bacău o serie de ma
nifestări omagiale prilejuite de apro
piata aniversare a zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acti
viști de partid, cadre universitare, 
ziariști, istorici, profesori prezenți în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi, instituții, 
școli au reliefat contribuția deose
bită a secretarului general al parti
dului la opera de construire a socie
tății socialiste, aportul președintelui 
României la stabilirea unui climat 
de destindere și pace in lume.

în încheierea acestor manifestări, 
artiști amatori din municipiu au pre
zentat programe artistice.

★
Sub genericul „Tinerețea 

voluționară a tovarășului Nicolae
re-

Ceaușescu". In localități urbane și 
rurale vilcene s-au desfășurat, in 
ultimele zile. simpozioane si alte 
manifestări inițiate de Comitetul 
județean Vîlcea al U.T.C., în semn 
de inalt omagiu adus celui mai iubit 
fiu al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei sale de 
naștere. în cadrul acestor manifes
tări. la care au participat numeroși 
tineri muncitori, țărani cooperatori, 
mecanizatori, intelectuali și elevi, au 
fost evocate activitatea desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
anii grei ai ilegalității, contribuția 
sa la organizarea și conducerea 
luptei împotriva exploatării și a răz
boiului. pentru înfăptuirea idealuri
lor de viață liberă și fericită ale în
tregului popor.

★
La Palatul culturii din Pitești a 

avut loc o șezătoare literar-muzica- 
lă omagială care a cuprins versuri 
din creația membrilor cenaclului li
terar „Liviu Rebreanu", dedicate 
patriei, partidului și celui mai iubit 
fiu al poporului român, in interpre
tarea colectivului de recitatori al 
Palatului culturii, precum și un re
cital de muzică tânără, susținut de 
grupul folk „P. 600“ din cadrul ace
leiași instituții culturale.

Aceluiași eveniment i-a 
«aerată deschiderea, la 
județeană din municipiul 
expoziției de carte social-politică, 
intitulată „Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — tezaur al gindirii revo
luționare românești și universale".

★
în județul Mehedinți au avut loc 

numeroase manifestări politice ți 
cultural-educative dedicate aniversă
rii zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „La mulți ani, 
partid iubit" a fost genericul spec
tacolului de muzică tînără și poezie 
găzduit de Casa de cultură din Dro- 
beta-Turnu Severin. La biblioteca 
județeană din aceeași localitate a 
avut loc recitalul de poezie patrio
tică „Slavă partidului și conducăto
rului iubit", la bibliotecile orașelor 
Strehaia. Orșova. Baia de Aramă și 
Vînju Mare — intîlniri cu profesori 
de istorie pe tema „P.C.R. — conti
nuatorul glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului", urmate de mo
mentul poetic „Partidul-Ceaușescu- 
România", iar la căminele culturale 
din Vlădaia și Jiana Mare prezenta
rea filmului ..O viată închinată po
porului" a fost prefațată de expu
neri despre viata și personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

cooperației de consuni!

fost con- 
Biblioteca 
Pitești, a

.COTIDIAN

so-

Astăzi se deschid în Capitală lu
crările celui de-al Vll-lea Congres 
al cooperației de consum. în in tim - 
pinarea acestui eveniment marcant 
în viata socială a tării. în special a 
țărănimii, participanții la conferin
țele județene ale cooperației de 
consum, ținute cu scurt timp in 
urmă — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — și-au ma
nifestat adeziunea deplină față de 
politica partidului, și-au exprimat 
hotărîrea fermă de a-și imbunătăți 
activitatea consacrată înfăptuirii a- 
cestei politici in interesul dezvoltă
rii economiei naționale și ridicării 
nivelului de trai al întregului popor.

încadrată organic în sistemul e- 
conomiei naționale, cooperația de 
consum aduce, prin cele peste 2 800 
cooperative 
esențială la dezvoltarea schimbului 
de mărfuri dintre sat si oraș, 
aprovizionarea țărănimii și a oa
menilor muncii de la oraș, la 
întărirea bazei economice a a- 
lianței muncitorești-țărănești. Be
neficiind de sprijinul partidului 
și statului, de orientările secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. unitățile coope
rației de consum și-au lărgit si în
tărit an de an baza materială si or
ganizatorică de activitate, reușind, 
în cincinalul 1976—1980. să achizi
ționeze pentru fondul de stat pro
duse agroaiimentare în valoare de 
aproape 9.5 miliarde lei. să pres
teze servicii către populație de 
peste 9 miliarde lei. să producă în 
cadrul industriei mici bunuri de 
peste 32 miliarde lei. în toate ces
te sectoare s-a obținut o depășire 
substanțială a sarcinilor de plan. 
Cu rezultate bune a fost încheiat si 
primul an al actualului cincinal, in 
care unitățile cooperației de con
sum au reușit să îsi depășească sar
cinile. să depășească la unele pro
duse nivelul prevăzut initial la 
achizițiile pentru fondul de stat.

Atribuțiile și sarcinile ce revin în 
continuare cooperației de consum, 
potrivit hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, sînt deosebit 
de importante. Pentru îndeplinirea 
lor. cooperația dispune de toate 
condițiile materiale necesare, be
neficiază de un cadru de acțiune 
clar si precis, stabilit prin indica
țiile formulate de secretarul gene
ral al partidului. în special la Con
sfătuirea de lucru cu cadrele de 
bază din consiliile populare si coo
perație din iunie 1980. în acest sens, 
cooperației de consum îi revin. în 
continuare, importante răspunderi 
pentru asigurarea unui schimb de 
mărfuri echilibrat, echitabil între

sătești. o contribuție
la

și sat. pentru sporirea conti- 
a contractelor si achizițiilor de

oraș 
nuă 
produse alimentare din gospodării
le țărănești.

Astfel, numai în cincinalul actual 
vor fi desfăcute la sate mărfuri in 
valoare de peste 258 miliarde lei, 
bunuri care, fără îndoială. Vor con
tribui considerabil la creșterea cali
tății vieții in mediul rural, la satis
facerea in măsură tot mai mare a 
cerințelor populației. Concomitent, 
Si in schimbul acestor produse, coo
perația de consum este chemată să 
intensifice hotărît achizițiile de 
produse alimentare, pentru consti
tuirea fondului central al statului 
și îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării orașelor. Așa cum este cu
noscut. prin recentele reglementări 
legale referitoare la achiziții s-au 
creat pirghii pentru cointeresarea 
mai puternică a producătorilor si 
stimularea, livrărilor : in aceste 
condiții, lucrătorilor din cooperație 
le revin mari răspunderi pentru 
înfăptuirea programelor de auto- 
aprovizionare. pentru încurajarea 
potențialului productiv al fiecărei 
gospodării țărănești. O condiție de 
bază o constituie. în acest sens, 
asigurarea consecventă a legalității 
Si disciplinei in ce privește realiza
rea contractelor de produse vege
tale și animale.

Desigur, participanții la congres 
vor dezbate. în spirit critic si auto
critic. rezultatele bune cit si neim- 
plinirile și din celelalte sectoare de 
activitate ale cooperației de con
sum : sporirea activității și produc
ției de export, dezvoltarea prestații
lor de servicii către populație, dez
voltarea si diversificarea industriei 
mici, valorificarea materiilor prime 
locale, a materialelor reconditiona- 
bile si refolosibile. folosirea inten
sivă a bazei tehnico-materiale. apli
carea cu fermitate a noului meca
nism economico-financiar.

Totodată revine actualului con
gres și menirea să contureze căile 
de intensificare a muncii politico- 
educative, pentru formarea unei 
conștiințe înaintate in rîndul coo
peratorilor, pentru întronarea în 
toate cooperativele de consum a 
unui înalt spirit de disciplină in 
muncă, pentru dezvoltarea și întă
rirea democrației cooperatiste.

Fără Îndoială, actualul Congres al 
cooperației de consum va marca o 
etapă nouă superioară pe toate 
planurile. în activitatea tuturor 
unităților cooperatiste. Convinși că 
hotăririle in urma dezbaterilor se 
vor face simtite, practic, cit mai cu- 
rind. in fiecare unitate a coopera
ției de consum, in viata satelor, 
urăm succes deplin Congresului 
cooperației de consum.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdet. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea primului mi
nistru al Guvernului Republicii 
Arabe Egipt. Fuad Mohieddin, pentru 
felicitările adresate cu ocazia numi
rii in funcția de prim-ministru.

în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile bune de prietenie 
și cooperare existente între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt se vor dezvolta în 
continuare, pentru prosperitatea celor 
două popoare.

Concurs de creație muzicală

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii

B întreprinderea „ILEFOR" — 
Tîrgu Mureș oferă anul acesta parte
nerilor externi peste 300 tipuri 
și variante de mobilier, lată și un 
prim succes : din planul pe 1982 
au fost livrate, înainte de termen, 
primele 10 vagoane de mobilă și 
corpuri de mobilier. Ceea ce oferă 
garanția că planul va fi realizat 
exemplar, chiar și în condițiile 
creșterii sarcinilor de export cu 37 
la sută.

B Maiștrii Gh. Filea și I. Benkâ, 
de la întreprinderea de tricotaje din 
Brașov, au realizat un „dispozitiv de 
tracțiune a tricotului" brevetat ca 
invenție, care permite înlăturarea 
eventualelor defecte. Prin îmbună
tățirea calității produselor, acestea 
ou devenit competitive pe piața 
mondială.

B Un atelier de vulcanizat anve
lope deteriorate a Intrat în funcțiu
ne la S.M.A. Ardud, județul Satu 
Mare. Cu ajutorul său, sute de an
velope de tractoare și 
își prelungesc „viața", 
importante economii.

B Pentru lucrătorii 
și moderna platformă 
derii metalurgice „Republica 
Reghin a fost dată în folosință o 
cantină-restaurant cu autoservire. 
Cantina dispune de o gospodărie- 
anexă, care are, între altele, o cres
cătorie cu 150 de porci.

B Un nou și modern complex 
turistic pentru tineret s-a dat în fo
losință la Cîmpulung Moldovenesc. 
Complexul dispune de un hotel cu 
150 de locuri și o cabană cu 50 de 
locuri de cazare, club, săli pentru 
acțiuni cultural-distractive, bazin de 
înot, terenuri de sport. La realizarea 
acestuia au contribuit și tinerii din 
localitate, care au efectuat zeci de 
mii de ore de muncă patriotică.

B Bine gospodărite, fondurile Di
recției județene de poștă și teleco
municații Vaslui au permis extin
derea rețelei in tot mai multe lo
calități rurale. Astfel, la cele 6 cen
trale telefonice și 2 oficii poștale 
P.T.T.R. puse la dispoziția publicu
lui în 1981 se vor adăuga anul 

^acesta alte 10 centrale telefonice

autovehicule 
realizîndu-se

de pe noua 
a Intreprin 

din

11 5 oficii P.T.T.R. Toate, realizate 
prin economiile obținute ca urmare 
a restrîngerii cheltuielilor la mia de 
lei venituri. 4

■ In comuna Smîrdioasa, județul 
Teleorman, există un frumos cămin 
cultural. Dar ușile acestui locaș de 
cultură stau mai mult închise. Cine 
deschide lacătul indiferenței ?

B Pentru o mai bună valorifica
re a minereului, la minele Tolova- 
nu, Oița și Dădu din județul Su
ceava se construiesc cuptoare de 
„prăjire" a carbonatului. După in
trarea acestora în funcțiune, volu
mul de transport se va reduce cu 
30 la sută, iar distanța pînă la 
locul de expediere se va scurta cu
12 km, obținîndu-se considerabile 
economii de carburanți.

B In cartierul muncitoresc „Cor
nișa Bistriței" din municipiul Bacău 
a fost dat în folosință modernul 
cinematograf „Orizont", cu o sală 
de spectacole cu 500 de locuri, 
aparatură de înaltă tehnicitate și 
mobilier confortabil, care asigură 
condiții optime de vizionare,,

B Pentru a veni în sprijinul ac
țiunii de creștere a păsărilor în 
gospodăriile populației, UJ.C.C. 
Brăila va pune în vînzare pentru 
cetățeni un milion de pui de o zi.

B Recuperarea palelor pieptăna
te din resturile tehnologice a per
mis textiliștilor de la Filatura de 
lină din Mizil să reintroducă în cir
cuitul productiv 110 tone materiale 
refolosibile, ceea ce a adus între
prinderii un beneficiu de peste un 
milion lei.

B Prin folosirea celor 26 000 cap
tatori solari fabricați anul trecut la 
întreprinderea de aparataj și acce
sorii din Alexandria, economia de 
combustibil convențional depășește 
3,6 milioane tone. In 1982, aceeași 
întreprindere va produce circa 
130 000 captatori solari.

B Municipiul Alba lulia și-a îm
bogățit zestrea unităților de alimen
tație publică cu un restaurant lacto- 
vegetarian, care dispune de trei 
saloane, o linie de autoservire, un 
minibar pentru produsele de pati
serie și răcoritoare.

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Unirea — aspirație Istorică a po
porului român, izvor al forței sale 
creatoare
Omul și sănătatea

12,00 Vatră folclorică
12,25 Consultații în sprijinul lnvățămîn- 

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

16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
17,00 Șah
17,15 Sport și sănătate
17,30 Viața culturală
18,35 Desene animate. Povestiri din 

durea verde 
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Studioul tineretului 
„Unirea — aspirație istorică a . 
porului român, izvor al forței sale 
creatoare"
Drumurile țării, drumurile Inimii. 
Concurs de cultură generală 
Telejurnal
Meridianele cinteculul

19,00
19.30
19,45
20.25

20,45

21,50
32,10

r>ă-

po-

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunll. Dirijor : Radu 
Zvorișteanu. In program: George 
Enescu — Suita a Il-a; C. Silvestri 
— Preludiu și Fugă ; P. I. Ceaj- 
ltovski — Simfonia a IV-a

81.10 Documentar TV : Tudor Vladimi- 
rescu

21,50 Telejurnal
22.10 Oameni și fapte. Din Istoria ți 

prezentul împlinirilor cunoscute de 
satul românesc, de unitățile coo
peratiste fruntașe ale agriculturii 
noastre

vremea
Timpul probabil pentru 22, 23 șl 24 

Ianuarie. In țară : Vremea va fi rece, 
cu cerul temporar acoperit. Local vor 
cădea ninsori slabe. Vîntul va sufla 
slab plna la moderat, cu intensificări 
locale in sud-estul tării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 15 
și minus 5 grade. iar cele maxime în
tre minus 7 și plus 3 grade. Di
mineața și seara se va produce ceață, 
mai ales în centrul țării. In București : 
Vremea va fi în general rece, cu cerul 
mai mult acoperit, favorabil ninsorii 
slabe. Vînt slab plnă la moderat din 
sectorul nord-estlc. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 8 și 
minus 4 grade, iar cele maxime între 
minus 2 șl plus 2 grade. Temporar se 
va produce ceață. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

DIN 20 IANUARIE 1982
Extragerea I : M28 39 3 41 21
Extragerea a Ii-a : 12 45 17 44 4 40
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 1 103 789 

lei. din care 26 847 lei report la catego
ria L

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația Partidului Socialist Democratic 
Italian, condusă de tovarășul Pietro 
Longo, secretar general al partidu
lui. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită de prietenie in 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de tovarășii 
Virgil Cazacu si Constantin Dăscă

lescu. membri al Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Emilia Sonea. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. Lucian Drăguț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, de activiști 
de partid.

A fost prezent Benedetto Santa- 
relll, ambasadorul Italiei la Bucu
rești. (Agerpres)

Cronica
Tovarășul Virgil Cazacu. membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit, 
miercuri după-amiază. pe Istvan 
Roska, adjunct al ministrului aface
rilor externe ■ al Republicii Populare 
Ungare. Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale dezvoltării conti
nue a raporturilor româno-ungare și 
unele aspecte ale situației inter
naționale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă tovărășească, au participat 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. și Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A fost de fată Sandor Rajnai. am
basadorul R.P. Ungare la București.

zilei
Ion Găle- 
la Consiliul 

re-

che-

în scopul stimulării creației muzi
cale dedicate păcii, construcției so
cialiste. istoriei și prezentului pa
triei noastre, pentru a contribui la 
educația patriotică, revoluționară a 
oamenilor muncii, copiilor și tinere
tului. Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste. în colaborare cu Radiote- 
leviziunea română și Uniunea com
pozitorilor si muzicologilor, organi
zează un concurs pentru următoarele 
genuri de lucrări : opere într-unul 
sau mai multe acte ; balete si poe
me coregrafice ; oratorii, cantate si 
alte lucrări vocal-simfonice ; cintece 
patriotice si revoluționare ; cîntece 
pentru copii si tineret; cîntece de 
muzică ușoară.

Participanții la concurs sînt
mati să se inspire din istoria glo
rioasă a poporului si partidului 
tru. din lupta seculară purtată 
masele populare 
ființei naționale, 
strămoșești, pentru dreptate socială 
si națională, din actualitatea socialis
tă ; să exprime in lucrările lor idea
lurile de pace si prietenie ale na
țiunii noastre socialiste cu toate po
poarele lumii ; hotărîrea fermă a 
poporului român de a lupta pentru 
dezarmarea generală si punerea în 
afara legii a armelor atomice, pen
tru folosirea.cuceririlor stiintei și 
tehnicii în slujba progresului si civi
lizației. pentru apărarea dreptului 
fundamental al popoarelor la pace, 
la o viată liberă și fericită.

Pot participa, cu 1—3 lucrări, pen
tru fiecare din genurile muzicale 
menționate, compozitori, precum și 
poeți șl libretiști, indiferent dacă 
sint sau nu membri ai uniunilor de 
creație.

nos- 
de 

pentru apărarea 
libertății și gliei

șiLucrările, purtînd un moto 
fiind însoțite de Plicuri închise în 
care se vor afla numele și adresele 
autorilor, vor fi trimise la Uniunea 
compozitorilor, str. Constantin E- 
xarcu nr. 2, sectorul 1, Bucu
rești, cod 70 149, cu mențiunea 
„Pentru concurs", după cum ur
mează : operele, baletele și poe
mele coregrafice vor fi prezenta
te în formă de reducție pentru voce 
Si pian sau partitură generală cu li
bretele dactilografiate in cite 2 
exemplare, pină la 1 octombrie 1982; 
lucrările vocal-simfonice vor fi pre
zentate în formă de partitură de or
chestră. soliști și cor. cu textele poe
tice dactilografiate în 2 exemplare, 
pînă la data de 1 mai 1982 ; cînte- 
cele patriotice si revoluționare, cele 
de copii și tineret și cele de muzică 
ușoară vor fi prezentate în formă de 
partitură de cor. cu sau fără acom
paniament de pian. în cite 3 exem
plare fiecare, cu textele dactilogra
fiate, de asemenea, în cîte 3 exem
plare, plnă la data de 1 aprilie

Lucrările vor fi analizate de 
alcătuite, pe genuri de lucrări, 
personalități de frunte ale vieții 
zicale, critici de artă, poeți, dirijori, 
regizori artistici, maeștri de balet 
etc. care nu participă la concurs.

Se vor acorda premii și mențiuni, 
pe genuri de creație. De asemenea, 
cele mai valoroase lucrări vor fi 
achiziționate in vederea includerii 
lor in repertoriile instituțiilor muzi
cale de spectacol și concert și în emi
siunile de radio și televiziune.

Rezultatele concursului vor fi pu
blicate in presă.

nr.

1982. 
jurii 

din 
mu-

La Tîrgu Jiu a avut loc Premiera

• AUTOCONTROL 
PENTRU CARDIACI. Pen- 
tru persoanele predispuse la ac
cidente cardiace, o firmă britani
că a realizat un dispozitiv de di
mensiuni reduse, un fel de case- 
tofon care se poartă atașat da 
centură. Microfonul casetofonu- 
lui este atașat in dreptul inimii. 
Timp de 24 de ore din 24, bătăile 
inimi*  sînt Înregistrate pe casetă. 
Orice nereguli sint semnalate 
prin semnale optice și acustice 
bolnavului, acesta puțind să se 
adreseze imediat, dacă este ca
zul, medicului.

• CONSERVE CAL
DE „A LA MINUT". Dat<^ 
rită unei invenții elvețiene, 
•chiorii, turiștii și, in general, toți

cei care se deplasează pe distan
țe mai mari vor putea dispune 
in orice moment de mîncare 
caldă, fără a mai fi nevoie să 
ducă cu ei sisteme mai mult sau 
mai puțin complicate de încăl
zire. Este vorba de cutii de con-

au încorporat un 
microreșou funcționînd pe baza 
unui combustibil lent, care nu 
degajă nici gaze, nici mirosuri

neplăcute. Esta suficient să se 
desprindă o panglică metalică și 
procesul combustiei se declan
șează : după trei minute, conți
nutul cutiei este gata ' 
servit cald.

• FRIGUL - 
AL SĂNĂTĂȚII. In satul »‘- 
berian Arei. cind mercurul ter
mometrelor coboară chiar și la 
minus 40 de grade Celsius, șase 
persoane stau pe malul riului 
în slipuri și. după o frectie cu 
zăpadă, coboară in copci pentru 
a face baie. Este vorba de fa
milia profesorului de 
Gheorghii Kasatonov, 
școala locală, care declară că 
„frigul este cel mai bun aliat al 
sănătății". Băiatul său cel mai 
mare are acum zece ani si prac
tică „băile reci" de la vîrsta de

da a fi

ALIAT

sport 
de la

Miercuri, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit pe ad
junctul ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare, Istvan 
Roska, care face o vizită în tara 
noastră.

în cadrul convorbirii prietenești 
care a avut loc au fost abordate as
pecte ale dezvoltării relațiilor dintre 
România și Ungaria, precum și unele 
probleme Internationale actuale de 
interes reciproc.

Au fost prezenți Constantin Oan
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, si Sandor Rajnai. ambasado
rul R. P. Ungare la București.

★
La sala „Arghezi" din Capitală s-a 

deschis, miercuri, o expoziția de pic
tură populară indiană.

Organizată in cadrul programului 
de schimburi culturale dintre Româ
nia și India, expoziția oferă posibili
tatea cunoașterii de către publicul 
din țara noastră a unei străvechi 
pasiuni a locuitorilor regiunii Mit- 
hila, situată in nordul statului Bi
har — realizarea de picturi cunos
cute sub numele de „Madhubani". 
Lucrările prezentate, cu subiecte in
spirate din vechi epopei indiene, din 
legende populare. sînt mărturii eloc
vente ale deosebitelor calități ar
tistice cu care este înzestrat poporul 
indian, ale profundului său respect 
fată de tradițiile culturale ale tării.

Subliniind că expoziția se deschide 
in preajma sărbătorii naționale a 
Indiei, criticul de artă Viorel Oprea 
și ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Kanwar Gajendra Singh, 
relevat, in alocuțiunile 
vernisaj, bunele relații
diene, dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor cultural-artistice dintra 
cele două țări, contribuția acestora 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul indian.

La vernisaj au asistat 
teanu, secretar de stat 
Culturii și Educației Socialiste, 
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de artă si cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
La Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 

Capitală a fost deschisă, miercuri la 
amiază. Expoziția de grafică din Re
publica Populară Chineză, în cuprin
sul căreia sînt prezentate peste 60 de 
lucrări semnate de artiști contempo
rani și realizate în anii de după eli
berarea tării. Lucrările din expozi
ție, între care un loc aparte ocupă 
cele de kilografie, se impun prin 
perfecțiunea desenului realist, a ima
ginilor inspirate din realitățile Chinei 
contemporane, prin originalitatea 
manierei de tratare artistică.

După cum sublinia criticul Mircea 
Deac, în alocuțiunea rostită la verni
saj, manifestarea expozițională de la 
București — organizată de I.R.R.C.Ș. 
și Asociația de prietenie româno-chi- 
neză — se înscrie în cadrul larg al 
relațiilor de colaborare culturală 
existente între cele două țări, contri
buind la mai buna cunoaștere a fon
dului de valori artistice chineze.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Ion Popescu-Puțuri, pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
alti oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezent! 
membri ai Ambasadei R, P. Chineze 
la București.

au
rostite la 

româno-ln-

★
Recent au văzut lumina tiparului 

volumele „Steaua marilor lacuri — 
45 poeți canadieni de limbă france
ză" (Editura „Univers") și „Walum 
Olum — cintece și proverbe ale in
dienilor din America de Nord" (Edi
tura „Dacia"), de scriitorul canadian 
Nicholas Catanoy — ambele traduse 
de Virgil Teodorescu si Petronela 
Negoșanu.

Cu prilejul acestor apariții edito
riale, ambasadorul Canadei la Bucu
rești, Peter McLaren Roberts, a oferit 
miercuri seara, o recepție.

Au participat reprezentanți al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne. membri ai conducerii Uniunii 
scriitorilor. personalități ale vieții 
cultural-artistice bucureștene, ziariști.

(Agerpres)

La sfîrșitul acestei săptămîni 
TRAGERE SPECIALĂ LOTO

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă vînzarea biletelor pentru pri
ma tragere specială Loto din acest 
an, care va avea loc duminică 24 
ianuarie. In cadrul a șapte extra
geri în trei faze, cu un total de 
64 de numere, participanții au 
șanse multiple de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ și „Skoda 120 
L", excursii in U.R.S.S. sau R. D.

Germană si mari cîstiguri în bani, 
sume variabile și lixe (50 000, 
10 000, 5 000 lei etc.). Se poate juca 
pe variante simple, variante com
binate sau combinații „cap de pod“, 
achitate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută. Variantele de 25 lei au 
drept de cîștiguri la toate extrage
rile. Simbătă 23 ianuarie este ulti
ma zi de participare.

filmului „Destine romantice"

Luni seara, la sala „Dacia" din 
municipiul Tîrgu Jiu a avut loc un 
spectacol cinematografic de gală, 
prilejuit de premiera filmului „Des
tine romantice" — primul film 
românesc al anului 1982. Realizat 
după romanul lui Tudor Băran

DE PRETUTINDENI
trei ani. Acum el este urmat de 
toți cei cinci frați ai săi. Nici 
unul dintre acești copii nu a 
suferit vreodată de răceală sau 
de vreo boală asemănătoare.

• AEROFORT LINGĂ 
„ORAȘUL PIERDUT" AL 
INCAȘILOR. Circa trei mi
lioane de pasageri vor tranzita 
prin aeroportul internațional 
Cuzco din zona estică a Peru
lui, odată cu realizarea acestui 
proiect. Pentru construirea noii 
porți aeriene peruane vor fi 
investiți peste 40 milioane do
lari. lucrările de construcție ur-

I 
srii

s ti

•>i

„Turnul cicloanelor", filmul recon
stituie, cu alese virtuți artistice, 
portretul unei generații de con
structori transpus în stil romantic.

La premieră au luat parte Tudor 
Băran — autorul scenariului. Ha- 
ralambie Boros — regizorul fllmu-

lui, Margareta Raiciu — producă- 
tor-delegat al Casei de filme 4, in
terpreta principali Imola Ga$par 
Eftimie Popovici, care au fost sa
lutați cu deosebită căldură de un 
numeros si entuziast public. (Du
mitru Prună).

mind să înceapă în septembrie 
anul acesta. Aeroportul de la 
Cuzco se va afla la numai 25 
km de zona arheologică de mare 
interes care păstrează mărturii 
despre strălucita civilizație a in
cașilor, in primul rind vestita 
cetate Machu-Picchu.

• TRANZACȚII ÎN CI
TADELA AMERICANA A 
FILMULUI. La Hollywood s-a 
anunțat că concernul Coca-Cola 
a achiziționat, pentru suma de 
750 milioane dolari, casa de fil
me „Columbia". Ziarul „Los 
Angeles Times" relevă că recen
tul magnat M. Davis, care lu
crează în domeniul industriei 
petrolului, a achiziționat socie
tatea „XX-th Century".

• CU PLATFORMA 
DE LEMN PESTE ATLAN
TIC. Prima traversare a Ocea
nului Atlantic pe o platformă 
din bîrne de lemn acționată 
cu pînze a fost realizată cu 
succes luni de francezul Chris
tian Marty, in vîrstă de 35 
de ani. După ce a străbătut 
4 800 km in 37 de zile, el a so
sit pe coastele continentului 
sud-american în apropierea lo
calității Kourou din Guyana. 
Plecat la 12 decembrie, anul 
trecut, din capitala senegaleză. 
Dakar. Christian Marty, care in 
viata de toate zilele este pilot 
de aviație, a parcurs această 
distantă la bordul unei ambar
cațiuni eu lungimea de trei 
metri șl lățimea de 0.75 metri.

ales in 
el avea 
la aju- 
cauciuc. 
e-a tre-

Pentru stabilitate, mai 
perioada cînd dormea, 
posibilitatea să recurgă 
torul unor flotoare de 
Nu de puține ori insă
zit în apele oceanului. îndeosebi 
in nopțile cu furtuni.

• OROLOGIU DE 
LEMN. în Palatul-muzeu Pe
tru I. aflat in Grădina de vară 
din Leningrad, a Început să 
funcționeze din nou. după o în
delungată întrerupere, un orolo
giu avînd mecanismul confecțio
nat din mai multe esențe de 
lemn. Construit de un meșter 
anonim, cu peste trei secole in 
urmă, orologiul restaurat nu 
numai că măsoară din nou cu 
precizie timpul, dar la orele sta
bilite execută și dteva vechi 
melodii.

Știri sportive
• Turneul zonal masculin de șah a 

continuat miercuri la Băile Hercula- 
ne cu desfășurarea partidelor din 
runda a 10-a. Ribli. cu negrele, a ciș- 
tigat la Gheorghiev. partidele Gheor
ghiu — Șubă, 
Velikov — Jansa. 
Inkiov — Ghindă, 
go și Radulov — 
indu-se remiză'. în 
Ribli cu 8 puncte.
6.5 (1). Sax — 6
5.5 (2). Astăzi este 
delor întrerupte.
• Astăzi, in sala sporturilor Flo- 

reasca, din Capitală, se desfășoară 
întrecerile partrulaterului feminin de 
floretă, la care vor participa sportive 
din Franța, Italia. Ungaria si Româ
nia. Tot în sala Floreasca va avea 
loc, de vineri pînă duminică, tradi
ționala competiție feminină de flo
retă Campionatele internaționale ale 
României. Primele două zile sint 
rezervate concursului individual, du
minică urmînd să se dispute Între
cerile pe echipe.

• Rezultate Înregistrate în sfertu
rile de finală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin : Real Madrid—In
ter Bratislava 110—89, Stroitel Kiev— 
Parker Leyda (Olanda) 74—66. Ha- 
poel Ramat Gan—Sinudyne Bologna 
83—72.

• Revista americană de speciali
tate „World Tennis Magazine" pu
blică. în ultimul său număr, lista ce
lor mai buni 10 tenismani ai anului, 
pe primul loc aflîndu-se americanul 
John McEnroe. învingător la Wim
bledon și Flushing Meadow. Al doilea 
clasat — suedezul Bjom Borg, ocu
pantul primei poziții în ultimii trei 
ani. Ivan Lendl, ciștigător al „Mare
lui premiu F.I.L.T." și al „Masters"- 
ului în 
mat de 
Jimmy 
Vilas
(S.U.A.), Eliot Teltscher (S.U.A.), Pe
ter McNamara (Australia) și Vitas 
Gerulaitis (S.U.A.)

• într-un meci amical de hochei
pe gheată. Ia Paris, selecționata 
Franței a întrecut cu 11—2 (5—1,
2—1, 4—0) reprezentativa Ungariei.

Lukacs — Ciociltea, 
Csom — Meduna, 
Schmidt — Fara- 
Spiridonov înche- 
clasament conduce 
urmat de Subă — 
(1) si Ambroz — 
zi rezervată parti-

1982, se află pe locul 3, ur- 
Jose-Luis Clerc (Argentina), 
Connors (S.U.A.), Guillermo 
(Argentina), Gene Mayer
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Ample acțiuni și luări 
de poziție in favoarea 

păcii și dezarmării
R.F.G.
Escaladarea cursei înarmărilor periclitează 

grav securitatea continentului european
BONN 20 (Agerpres) — La Gel

senkirchen a avut loc o reuniune a 
filialei locale a organizației „Tine
retul Democrat". care s-a pro
nunțat pentru anularea hotărîrilor 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul Europei occi
dentale. Rezoluția adoptată cu acest 
prilej subliniază că escaladarea 
cursei înarmărilor nu numai că re
prezintă un pericol la adresa păcii, 
ci duce și la ignorarea intereselor 
maselor largi populare. ..Tineretul 
Democrat", precizează rezoluția, se 
pronunță pentru retragerea totală 
de pe continentul european a tu
turor armelor nucleare.

De asemenea, participant» la con
ferința organizației „Tinerii Socia
liști". care s-a desfășurat la 
Miinchen. au relevat că politica de 
confruntare contravine intereselor 
naționale ale'R.F.G.

PORTUGALIA

Planurile privind dislocarea de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune in vestul continentului 
european au fost condamnate si de 
participant» la „Forumul păcii", or
ganizat la Bielefeld din inițiativa 
organizației locale a Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. Toți cei 
ce sînt interesați în continuarea po
liticii de destindere trebuie să ac
ționeze împotriva cursului confrun
tării. menționează rezoluția adopta
tă de „Forumul păcii".

Pe de altă parte, organizația re
gională a Uniunii sindicatelor vest- 
germane din Straubing a cerut gu
vernului de la Bonn să nu sprijine 
planurile N.A.T.O. de „supraînar- 
mare a teritoriului tării" cu rachete, 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
subliniind pericolul grav pe care îl 
prezintă aceste hotăriri pentru 
populația tării.

Un NU răspicat pericolului nuclear
LISABONA 20 (Agerpres) — 

„Niciodată asupra păcii si destin
derii în Europa nu a planat un 
pericol atît de mare ca în prezent. 
El este generat de planurile actuale 
de inarmare. de instalarea Pe con
tinent a unor noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, de deci
zia privind producerea bombei cu 
neutroni și încercările de disemi
nare a concepției privind posibilita
tea unui -război nuclear limitat»" 
— a declarat cunoscutul militant 
portughez pe tărîm obștesc Silas 
Serqueira. membru al conducerii

GRECIA

Consiliului portughez pentru pace 
și cooiperare. intr-un interviu acor
dat publicației „Diario de Noticias". 
Dar. a adăugat el. există si alt 
factor care aduce speranță : nici
odată mișcarea pentru pace nu a 
atins asemenea proporții. Numai în 
Portugalia, la marșurile în favoarea 
păcii au luat parte sute de mii de 
oameni de cele mai diverse filozofii 
politice si convingeri religioase. Cu 
toții, ei au spus un „NU" hotărît 
armelor nucleare în Europa și pe 
întreaga noastră planetă".

Pentru destindere și cooperare în Europa 
și în întreaga lume

ATENA 20 (Agerpres). — La ini
țiativa filialei din Salonic a Comi
tetului pentru destindere internațio
nală și pace din Grecia. în acest 
oraș a avut loc o reuniune a re
prezentanților organizațiilor obștești 
elene care se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezar
mare. pace și securitate, la care au 
luat parte delegați din rîndurile tu
turor categoriilor populației — 
muncitori, țărani, funcționari, in
telectuali. femei, tineri, oameni de 
cultură și artă.

In rezoluția adoptată de partici
pant» la reuniune se subliniază ne
cesitatea intensificării luptei pen
tru ieșirea Greciei din N.A.T.O., 
pentru materializarea propunerii 
privind transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și colaborării, 
liberă de arme nucleare. pentru 
reducerea încordării militare din 
Marea Mediterană. pentru dezar
mare și pace în Europa și în în
treaga lume.

OLANDA
Protest împotriva transporturilor 

de armament
HAGA 20 (Agerpres). — Membri 

ai organizațiilor de luptă împotri
va înarmărilor din Olanda au 
blocat miercuri dimineață calea fe
rată din nord-estul țării, oprind un 
tren special care transporta muniții 
pentru trupele S.U.A. din R. F. 
Germania, a anunțat un purtător de 
cuvînt al căilor ferate olandeze. In 
cursul acestei săptămini este a 
treia oară cind organizațiile de 
luptă împotriva înarmărilor își ex
primă în acest mod protestul fată

de deschiderea unei noi căi de a- 
provizionare cu armament si mu
niții a trupelor americane din 
R.F.G., inaugurată luni. 18 ianuarie, 
în portul olandez Eemshaven.

Organizațiile olandeze de luptă 
pentru pace au anunțat că vor 
continua să acționeze împotriva a- 
cestor transporturi, pe care ele le 
consideră ca prezentind un pericol 
pentru populația regiunii și ca un 
indiciu al militarizării crescînde a" 
tării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Comunicat comun asupra convorbirilor egipteano-israeliene 

® Contacte politico-diplomatice la Damasc și Beirut
CAIRO 20 (Agerpres). — După 

cum informează agenția M.E.N.. un 
comunicat comun asupra convorbiri
lor la nivel ministerial egipteano-is
raeliene în cadrul Comitetului mixt 
însărcinat cu pregătirea retragerii 
Israelului de pe ultima porțiune din 
Sinai relevă că delegațiile celor două 
țâri, conduse de Kamal Hassan Aii, 
vicepremier și ministrul afacerilor 
externe al Egiptului, și Ariel Sharon, 
ministrul apărării al Israelului, au 
examinat o serie de probleme de in
teres comun si au semnat un docu
ment cuprinzind aspectele asupra că
rora s-a ajuns la un acord.

Potrivit comunicatului, cele două 
părți și-au exprimat satisfacția de
plină față de acordul încheiat la 18 
ianuarie 1982 privind achiziționarea 
de către Egipt a proprietăților si in
stalațiilor israeliene din sudul Sina- 
iului.

Comunicatul comun precizează că 
următoarea reuniune a Comitetului 
comun egipteano-israelian va avea 
loc la 15 martie.

DAMASC 20 (Agerpres). Președin
tele Siriei. Hafez Al-Assad. I-a pri
mit pe Charles Percy, președintele 
Comitetului pentru relații externe al 
Senatului S.U.A. Tem'a centrală a 
convorbirilor, au constituit-o ultime
le evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, în special situația creată 
după decizia Israelului de a anexa 
înălțimile Golan, teritoriu aparținând 
Siriei.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Sosit la 
Beirut, venind de la Damasc. în 
cadrul turneului de informare în
treprins in Orientul Mijlociu, pre
ședintele Comitetului pentru relații 
externe al senatului S.U.A.. Charles 
Percy, a fost primit separat de pre
ședintele Libanului. Elias Sarkis, și 
de primul ministru, Shafic Al Waz- 
zan. întrevederea a prilejuit un 
schimb de vederi asupra evoluției 
situației din zonă și din Liban.

Problemele economiei vest-germane 
în dezbaterea Bundestagului

BONN 20 (Agerpres). — în Bun- 
destagul vest-german au început 
dezbaterile consacrate examinării 
proiectului de buget ne anul fiscal 
1982. Potrivit opiniei observatorilor 
politici, dezbaterile vor fi dominate 
de nroblema somai ului si de moda
litățile de depășire a situației inac- 
ceDtabile existente în domeniul uti
lizării forței de muncă. Se scontea
ză. în acest context, ca guvernul, să 
adopte. în Derioada imediat următoa
re. un nrogram de creare a noi locuri 
de muncă, ce va necesita investiții 
totalizînd 6 miliarde mărci (2.7 mi
liarde dolari).

De la publicarea, la sfirsitul anu
lui trecut, a statisticilor oficiale re
feritoare la deteriorarea situației pe 
piața muncii (1.7 milioane de șomeri, 
cu 53 )a sută mai multi decit cu 12 
luni inainte). somaiul a devenit 
chestiunea cea mai stringentă, cerîn- 
du-se insistent guvernului să acțio
neze pentru ameliorarea situației in 
acest domeniu.

Luind cuvîntul în cursul dezbate
rilor. cancelarul Helmut Schmidt a 
declarat că guvernul intenționează 
ca. la începutul lunii viitoare, cu 
Drileiul publicării raportului său e- 
conomic. să indice forului legislativ 
federal ce măsuri ar putea fi și ar tre

bui adoptate pentru ameliorarea De 
termen mediu â structurii economiei 
vest-germane si Ce consecințe vor 
avea astfel de măsuri asupra con
juncturii economice si a utilizării 
forței de muncă.

în legătură cu natura măsurilor de 
combatere a șomajului, cancelarul 
Schmidt a menționat că guvernul 
mizează De investițiile de capital 
privat si. în mod accesoriu. De in
vestițiile Dublice. nentru crearea de 
noi locuri de muncă ne termen 
scurt.

Se menționează, totodată, că. po
trivit unui plan aflat în Drezent in 
studiu la Bonn guvernul ar urma 
să acorde avantaje fiscale întreprin
derilor ale căror investiții vor fi. in 
1982. superioare mediei precedenților 
trei ani. Pentru a evita o nouă agra
vare a deficitului bugetar, reduce
rile de taxe ar trebui compensate 
nrintr-o majorare cu 1 la sută a 
taxei asupra valorii adăugate 
(T.V.A.). al cărei nivel este in pre
zent in R.F.G. de 13 la sută.

Asa cum s-a mai anuntat. Uniunea 
sindicatelor vest-germane (D.G.B.) a 
cerut guvernului, la inceDutul aces
tei săDtămini. să inițieze un program 
de investiții Dublice (cel DUtin 40 
miliarde mărci oină in 1985). pentru 
stabilizarea situației De Diata muncii.

Exponate românești 
la Tîrgul internațional

de mobila de la Koln
BONN 20 (Agerpres). — La Kbln, 

important centru comercial și indus
trial din R.F. Germania, s-a deschis 
tradiționalul Tîrg internațional bienal 
de mobilă, la oare participă peste 
1 500 de firme și întreprinderi din 40 
de țări. Industria românească de mo
bilă este prezentă la acest tîrg pen
tru a zecea oară consecutiv. Fabrici 
de mobilă de prestigiu din tara noas
tră. ale căror produse sînt cunoscute 
și apreciate de decenii și pe piața 
Europei occidentale, prezintă la ac
tuala ediție a tîrgului, prin interme
diul întreprinderii de comerț exterior 
„Tehnoimportexport". garnituri de 
sufragerii, camere de. zi și pentru 
tineret, dormitoare, biblioteci si nu
meroase piese de mic mobilier de 
artă produse in diferite stiluri.

întregul sortiment relevă talentul 
și măiestria muncitorilor și specialiș
tilor noștri, oglindind posibilitățile 
reale ale României, care livrează mo
bilă în 45 de țări ale lumii, de a di
versifica și amplifica în continuare 
exportul acestor produse.

Operație 
antiteroristâ 
în Spania

A fost capturată o mare 
cantitate de arme

MADRID 20 (Agerpres). — Poliția 
spaniolă a reușit să captureze 
miercuri. în apropiere de Bilbao, un 
mare depozit de arme și muniții 
aparținînd organizației separatiste 
basce E.T.A. Acest adevărat arsenal 
al organizației teroriste cuprindea 500 
kilograme de exploziv, -cîteva mor- tiere, mitraliere și aruncătoare de 
grenade, 300 de pistolete, alte arme 
și muniții.

Operațiunea a fost efectuată 
miercuri în zori, cind o subunitate a 
Brigăzii antiteroriste spaniole a per
cheziționat o fermă izolată, situată 
la șase kilometri de Bilbao, unde 
erau camuflate armele. Pe lingă ar
mament, poliția a reușit să captureze 
manuale de instruire a teroriștilor, 
precum și o mare cantitate de ma
teriale de propagandă subversivă.

^agențiile DE PRESA
-■ ne scurt

. CONVORBIRI IUGOSLAVO-AL-
GERIENE. Președintele Algeriei,

I Bendjedid Chadli, a conferit cu 
președintele Consiliului Executiv

I Federal al R.S.F. Iugoslavia. Vese- 
| lin Giuranovici, aflat într-o vizită 

oficială de prietenie la Alger. Cele 
Idouă părți au procedat la un schimb 

de vederi cu privire la evoluția re
lațiilor bilaterale și la unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. Premierul iugoslav a avut, de 

| asemenea, convorbiri cu președin
tele Adunării Populare Naționale a

I Algeriei. Rabah Bitat. în cursul 
cărora a fost abordată problema

1 cooperării între parlamentele celor 
. două țări.
| OMAGIU LUI GEORGE ENES- 

CU. Continuind acțiunile dedicate
| centenarului lui George Enescu. la 

biblioteca centrală a Universității 
din Brasilia a fost deschisă expozi-

■ fia documentară de fotografii infă
țișind aspectele cele mai reprezen-

I tative ale vieții și activității ma
relui compozitor român. Expoziția

I a atras un mare număr de vizitatori.
ALEGERE. Pieter Dankert. mem- 

I bru al Partidului Muncii din Olan
da, a fost ales președinte al Parla- 

I mentului (vest)-european. El îi 
succede in această funcție lui Si
mone Veil (Franța). Dankert a ob- 

| ținut, la cel de-al IV-lea tur de 
scrutin. 191 de sufragii, fată de 175 

| cit a întrunit contracandidatul său, 
I Egon Klepsch (R.F.G.).

GUVERNUL IRANIAN a hotărît 
ca jumătate din bugetul pentru

I anul fiscal 1982—1983 să fie folosit 
pentru dezvoltarea țării. Proiectul

I de buget, care totalizează 38 mili- 
I arde dolari, urmează să fie inaintat 

Majlisului (parlamentul țârii) pen-
| tru aprobarea lui finală.
I CONFERINȚA MINISTERIALA 
. A ORGANIZAȚIEI STATELOR 

DIN ZONA CARAIBIANA ORI-
| ENTALĂ (O.E.C.O.) s-a desfășurat 

in Antigua. în cadrul reuniunii
I s-a subliniat dorința întăririi co

operării regionale pe multiple pla
nuri. S-a decis, printre altele, infi-

Iințarea la Antigua a unei misiuni 
care să se ocupe de relațiile dintre 
aceste state și Fondul Monetar In
ternațional, Înființarea unor servi-

I cii cpmune în sectoarele maritim 
și al energiei.

O SEARA CULTURALA ROMA- I 
NEASCA a avut loc in orașul ior- I 
danian Zarqa — important centru 
industrial al tării. Au participat I 
specialiști iordanieni și români care 
lucrează in cooperare la extinderea 
rafinăriei din localitate. i

ÎNTREVEDERI SUEDEZO-MEXI- I 
CANE. La Ciudad de Mexico a avut 
loc prima rundă de convorbiri ofi
ciale intre președintele Mexicului, | 
Jose Lopez Portillo, și regele Cari 
Gustaf al XVI-lea al Suediei, aflat | 
într-o vizită oficială in această 
țară. Pe agenda discuțiilor se află 
posibilitățile și mijloacele de lăr- . 
gire a schimburilor economice și 
comerciale dintre cele două țări, I 
precum și probleme ale actualității 
politice internaționale.

SENTINȚA ÎN PROCESUL UNUI 1 
NEONAZIST. Un membru al Parti- i 
dului Nazist American a fost con- I 
damnat la 4 ani detențiune sub I 
acuzația de a fi incendiat o sinago
gă la Temple City, in California. I

CONCEDIERI ÎN ULSTER. Pro
blema plasării forței de muncă în I 
Ulster s-a agravat și mai mult | 
marți, cînd firma „Short Brothers 
Aircraft Manufacturers" din Belfast I 
a anunțat concedierea a 650 de | 
muncitori. în Irlanda de Nord 
aproximativ 110 000 de persoane nu 
au un loc de muncă, șomajul ri- I 
dicîndu-se aici la 19 la sută din 
forța de muncă.

INFLAȚIA ÎN CANADA a ajuns 
anul trecut la 12,5 la sută. După I 
cum relevă Biroul central de sta- | 
tistică al Canadei, acesta a fost cel 
mai înalt nivel al inflațieiI 
ultimii 33 de ani.

SCAFANDRII AMERICANI au I 
reușit în urma unor mari eforturi 
să identifice și să scoată la supra
față din epava avionului „Boeing- | 
737“ al companiei „Air Florida", I 
prăbușit miercurea trecută in flu
viul Potomac ce străbate capitala I 
americană, cele două „cutii negre" | 
pe care sint înregistrate convorbi
rile și zgomotele din cabină Și. res- I 
pectiv. coordonatele principale ale | 
zborului.

Reuniune ministerială a C.E.E.
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a desfășurat o reuniune 
a miniștrilor agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. Intre altele, a fost 
abordată și problema noilor prețuri 
agricole pentru campania 1982—1983.

în intervenția sa. ministrul francez 
Edith Cresson a subliniat că este ne
cesară o creștere a preturilor agricole 
la nivelul ratei inflației. După cum 
precizează agenția France Presse. Co
misia C.E.E. preconizează o creștere 
dc 9 la sută a prețurilor agricole.

La rindul său. ministrul italian 
Giuseppe Bartolomei a susținut 
punctul de vedere al delegației fran

ceze, adăugind că viitoarele preturi 
agricole trebuie să vină în sprijinul 
țărilor cu rate înalte ale inflației.

Ministrul britanic a criticat sub
venționarea agriculturii pe plan na
țional. practică ce provoacă distor
siuni în Piața comună.

Negocierile, propriu-zise asupra 
noilor preturi agricole vor incepe 
luna viitoare, după reuniunea Consi
liului ministerial al C.E.E.. progra
mată să se desfășoare la Bruxelles, 
in zilele de 25 și 26 ianuarie, pe a 
cărei agendă sînt înscrise probleme 
importante privind politica agricolă 
a „celor zece".

Dificultăți in creștere pentru populația țărilor 
Europei occidentale

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
Populația vest-europeană este con
fruntată acum cu o serie de dificul
tăți, jumătate din țările membre ale 
C.E.E. cunoscînd, dealtfel, anul tre
cut. o evoluție negativă a puterii de 
cumpărare, relevă revista „30 de zile

ale Europei", editată de Serviciul de 
presă al Comisiei Pieței comune.

Potrivit revistei citate, salariul real 
al oamenilor muncii a scăzut anul 
trecut în R.F.G., Danemarca. Olanda, 
Irlanda, Italia.

Crearea unei 
„alianțe subregionale" 

in America Centrală
SAN JOSE 20 (Agerpreș). — Gu

vernele a trei țări centroamericane 
— Costa Rica. El Salvador si Hon
duras — au anuntat crearea unei 
„alianțe subregionale", denumită 
Comunitatea Democratică Centro- 
americană — informează agenția 
I.P.S.

Declarația de constituire, semnată 
la San Jose de către miniștrii rela
țiilor externe ai celor trei state — 
Bernd Niehaus (Costa Rica). Fidel 
Chavez Mena (El Salvador) si Cesar 
Elvir Sierra (Honduras) — prevede, 
intre obiectivele alianței. ..crearea 
unui climat de securitate. încredere 
si stabilitate în regiune". Totodată, 
se preconizează aplicarea unor me
canisme economice si financiare de 
coordonare in vederea reducerii sol
durilor negative ale balanțelor de 
Dlăti si încurajării investițiilor.

Condamnind ..toate formele de in
tervenție străină", declarația aprecia
ză că cursa înarmărilor in America 
Centrală reprezintă .un factor care 
pune în pericol stabilitatea din re
giune. amenință pacea si împiedică 
dezvoltarea popoarelor".

„Armele nucleare-un nonsens; folosirea lor - un act de genocid64
Un semnificativ aspect al actualelor mișcări pentru pace: tot mai mulți militari din țările N.A.T.O. se pronunță pentru dezarmare nucleară

• „în termeni nucleari, distanța medie dintre localitățile 
continentului european este de două kilotone, adică o armă 
nucleară de această putere le poate distruge pe amîndouă 
dintr-odată“ • „Folosirea armelor atomice, ca și pregăti
rile pentru o confruntare nucleară, constituie o crimă de 
război" • „A afirma că pentru apărarea Europei este ne
voie de noi rachete nucleare reprezintă un neadevăr flagrant"

In diferite țări din Europa si de 
pe alte continente continuă acțiu
nile forțelor păcii, ale maselor 
largi in scopul opririi cursei înar
mărilor si trecerii la măsuri efec
tive de dezarmare. în primul rind 
la dezarmarea nucleară. In cadrul 
unor mari adunări, demonstrații, 
marșuri, participant» cer cu fermi
tate să se renunțe la proiectele de 
amplasare și dezvoltare de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune in Europa, să se reducă 
treptat cheltuielile militare si înar
mările de orice fel — toate acestea 
in interesul evitării unei confrun
tări nucleare, care ar pune în peri
col însăși existenta omenirii. Tot
odată. se cere întreprinderea de 
măsuri ferme in direcția dezvoltă
rii încrederii între state, reluării 
cursului spre destindere si coope
rare internațională.

Numărul celor care se ridică îm
potriva cursei nebunești a înarmă
rilor crește de la o zi la alta, cu
prinzind milioane și milioane de 
cetățeni. Deosebit de semnificativ 
este faptul că. in rindul participan- 
ților la aceste acțiuni se includ, pe 
lingă oameni aparținind celor mai 
diverse categorii sociale, un număr 
sporit de militari, printre care si 
ofițeri superiori din țări membre 
ale alianței atlantice.

în concertul general al proteste
lor formulate de cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice — mun
citori. liber profesioniști, medici, 
profesori, scriitori, artiști, student» 
femei, reprezentanți ai cultelor etc. 
— aceste luări de poziție sînt cu atît 
mai semnificative și demne de luat 
în seamă, cu cit se poate spune că

ele vin din partea unor specialiști 
in materie. Intr-adevăr, nu este 
vorba despre părerile unor dile- 
tanti, despre niște „estimări gene
rale". ci de ale unor oameni care 
prin înseși studiile, pregătirea si 
profilul lor sînt in măsură să apre
cieze cu exactitate amploarea efec
telor distrugătoare ale unor aseme
nea arme. Și sînt cu atît mai de 
reținut si de luat in seamă cu cit 
ei sînt supuși normelor de discipli
nă militară care, ca să ne expri
măm eufemistic, nu în toate țările 
permit să se ia asemenea poziții 
deschise.

După momentul în care, în urmă 
cu cîtiva ani. lordul Mountbatten, 
figură marcantă a celui de-al doi
lea război mondial și fost sef de 
stat major al armatei britanice, s-a 
ridicat împotriva prezentei arma
mentului nuclear în Europa, numă
rul ofițerilor superiori si al genera
lilor care și-au exprimat opoziția 
fată de cursa înarmărilor, in special 
nucleare, a crescut vertiginos. ..Ca 
militar — spunea lordul Mount- 
batten — consider că armele nu
cleare reprezintă un nonsens. Ele 
nu vor pune capăt escaladării 
cursei înarmărilor, in schimb folo
sirea lor poate pune in primejdie 
însăși existența omenirii".

Tot în Marea Britanie. recent, un 
alt fost sef de stat maior, mareșa
lul lord Carver, a luat de asemenea 
poziție împotriva „teoriilor" privind 
posibilitatea folosirii armelor nu
cleare, subliniind că Europa nu are 
nevoie de noi rachete tot mai per
fecționate. EI a propus ca „puterile 
nucleare să încheie un acord potri
vit căruia nici una din ele să nu

folosească prima armele nucleare". 
în Germania occidentală este 

bine cunoscut numele generalului 
Gert Bastian, care s-a pronunțat 

' cu hotărîre împotriva prezentei ar
melor nucleare pe teritoriul R.F.G.. 
fiind în prezent una din figurile 
proeminente ale cadrelor ofițerești 
din țările N.A.T.O. care militează 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru pace. Nu de mult, generalul 
Bastian, împreună cu amiralul An
toine Sanguinetti (Franța), genera
lul Chiel von Meyenfeldt (Olanda), 
generalul Ni no Paști (Italia) si ge
neralul Georgios Koumanakos
(Grecia) au prezentat comanda
mentului N.A.T.O. un memorandum 
în care, se cere revenirea la politi
ca de destindere și inițierea unor 
măsuri de dezarmare, in primul 
rind nucleară.

La una din demonstrațiile desfă
șurate în Marea Britanie a partici
pat, printre alti militari, si căpita
nul Meindart Stelling. din armata 
olandeză. în declarațiile făcute pre
sei britanice, el a evidențiat că în 
armata olandeză există peste 200 
ofițeri si angajați civili care si-au 
făcut cunoscută public opoziția 
fată de planurile de amplasare a 
armelor nucleare pe teritoriul tării. 
Ei au organizat „Consiliul militari
lor olandezi pentru pace și securi
tate". în rindul recruților, membri 
ai uniunilor sindicale, opoziția fată 
de armele nucleare este puternică 
— a declarat căpitanul Stelling. 
care a adăugat că „folosirea arme
lor nucleare cit si pregătirile pen
tru un război nuclear reprezintă o 
crimă de război".

Referindu-se la posibilitatea unui

Imaginea unei opțiuni semnificative

Agenția Associated Press a transmis acest telefoto infățișind pe 
cițiva din generalii din țările N.A.T.O., autori ai memorandumului 
prin care se cere înlăturarea tuturor armelor nucleare din Europa 
occidentală și reluarea politicii de destindere. In fotografie (de la 
stingă la dreapta) : amiralul Antoine Sanguinetti (Franța), genera
lul Chiel von Meyenfeldt (Olanda), generalul Nino Paști (Italia), 
ținind in mină porumbelul, generalul Gert Bastian (R.F.G.) și gene

ralul Georgios Koumanakos (Grecia)

„război limitat" în Europa, ofițerul 
olandez a arătat că declanșarea u- 
nui asemenea conflict ar însemna 
pur si simplu distrugerea întregu
lui continent. „Vorbind in termeni 
nucleari — a arătat el — distanta 
medie dintre localitățile continen
tului nostru este de două kilotone, 
adică o armă nucleară de două ki- 
lotone care explodează intre două 
orașe sau sate le va distruge pe 
amîndouă. Or. forța de distrugere 
a «armelor tactice- cu care urmea
ză să fie împinzită Europa este de 
două ori mai mare, respectiv de 
patru kilotone".

La aceeași manifestație pentru 
pace de la Londra a luat cuvântul,

printre alții, și generalul Gert Bas
tian. „Ca vechi soldat — a spus el 
— consider armele nucleare ca deo
sebit de periculoase pentru soarta 
omenirii. Nu sprijin strategia nu
cleară nentru că armele nucleare 
pot distruge tot ceea ce iubim și 
vrem să apărăm. Nu mai putem 
crede minciunile acelor politicieni 
care spun că pentru apărarea Eu
ropei este nevoie de noi rachete 
nucleare pe continent. Aceste arme 
nu sint in măsură să prevină un 
război. De fapt, ele sint cele care 
nu fac altceva decit să deschidă ca
lea spre o conflagrație nimicitoare".

Nicolae PLOPEANU

TANZANIA

Campanie pentru lichidarea analfabetismului
în Tanzania s-au încheiat recent 

examenele de scris și citit la care 
au participat circa trei milioane Și 
jumătate de oameni in peste 10 000 
de centre de control. Este un succes 
remarcabil in vasta acțiune ce se 
desfășoară in această tară pentru 
lichidarea analfabetismului. In 1960, 
in ajunul cuceririi independenței, 
numai unul din zece locuitori știa 
carte. în prezent, conform datelor 
Băncii internaționale de reconstruc
ție și dezvoltare (B.I.R.D.), Tanza
nia se numără printre țările africa
ne cu cel mai înalt nivel de alfabe
tizare — circa 79 la sută. Toți co
piii sint cuprinși in sistemul ele
mentar gratuit de școlarizare de 
șapte clase.

Pentru populația adultă de la 
sate cursurile de alfabetizare se 
desfășoară in fiecare zi după-amia- 
za și sint direct legate de ocupații
le specifice ale țăranilor, cum ar fi 
cultivarea cocotierilor, bananieri
lor. a bumbacului, tutunului, cerea

lelor, precum și de problemele dez- 
voltării economice a tării, de pro
bleme politice. Postul național de 
radio transmite săptăminal două 
programe consacrate alfabetizării : 
unul pentru învățători, celălalt 
pentru elevi. în fiecare din cele 
20 de unități administrative ale 
țării există cite o caravană cine
matografică ce se deplasează la 
sate și proiectează filme didactice 
care vin direct in ajutorul celor ce 
desfășoară campania de ■ alfabeti
zare.

Pentru proaspeții știutori de car
te se editează, de asemenea, șapte 
ziare locale speciale. Au luat ființă 
2 781 de biblioteci sătești dispunind, 
fiecare, de cel puțin 500 de cărți și 
broșuri. Acțiunea de alfabetizare 
continuă, conducătorii ei propunin- 
du-și să atingă in viitorul apropiat 
o proporție de știutori de carte de 
90 la sută din totălul celor 18 mi
lioane de locuitori ai tării.

AGENDĂ ENERGETICĂ
V.R.S.S. : Extinderea 

centralelor electrice nucleare
MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 

prezent. în Uniunea Sovietică func
ționează 27 de blocuri energetice in 
cadrul unor centrale electrice ato
mice. avînd puterea instalată globa
lă de peste 15 milioane kW. Planul 
pentru actuala perioadă de cinci ani 
prevede ca puterea instalată globală 
a centralelor electrice nucleare so
vietice să ajungă. în anul 1985, la 
24—25 milioane kW. în prezent se 
află în construcție 17 asemenea cen
trale. în vederea sporirii eficientei 
centralelor nucleare. în mai multe 
întreprinderi din U.R.S.S. se con
struiesc blocuri de un milion kW și 
a început construcția unor blocuri 
de 1,5 milioane kW. Primele două 
blocuri de acest fel vor intra în ex
ploatare încă în cursul actualului 
cincinal.

CEHOSLOVACIA : 
Economisirea energiei 

in siderurgie
PRAGA (Agerpres). — O nouă 

tehnologie pusă la punct de specia
liștii cehoslovaci permite reducerea 
considerabilă a timpului necesar 
elaborării otelului, paralel cu reali
zarea de economii de materii prime, 
materiale și energie. Acest rezultat

a fost obtinut cu ajutorul unui con- 
vertizor construit la o întreprindere 
din Ostrava. în comparație cu pro
ducția în cuptoare Martin, la un mi
lion tone de otel elaborat prin noua 
tehnologie consumul de combustibil 
convențional se reduce cu 130 000 
tone.

JAPONIA : 
Un nou combustibil 
pentru autovehicule

TOKIO 20 (Agerpres). — Un grup 
de cercetători japonezi de la Uni
versitatea Mie au testat marți cu 
succes un nou combustibil pentru 
autovehicule. Ei au reușit să folo
sească în condiții identice de ex
ploatare un autoturism de mic li
tra j, o motocicletă și un scuter utili- 
zind drept combustibil ulei extras 
din coji de mandarine. Performan
tele au fost absolut identice cu cele 
din condițiile folosirii benzinei, dar 
aceasta nu înseamnă că a fost rezol
vată problema combustibilului pe
trolier. Cifra octanică a noului com
bustibil este în jur de 140. iar mo
mentul aprinderii este ceva mai ridi
cat decit în cazul benzinei. în plus, 
un litru de ulei de acest tip se ob
ține din cojile de la 11 000 de man
darine. fiind nevoie de o tehnologie 
de extracție prea costisitoare.
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