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Continuarea convorbirilor oficiale

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, joi, 21 ianuarie, convor
birile oficiale Intre președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, și președin
tele Republicii Islamice Pakistan, ge
neral Mohammad Zia-ul Haq.

La convorbiri 
niștrii afacerilor externe ai Româ
niei, Ștefan Andrei, și Pakistanului 
— Agha Shahi.

Noua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării în continuare 
a unui cerc larg de probleme ale 
actualității politice internaționale.

In acest cadru, a fost subliniat 
faptul că în viata internațională s-a 
ajuns la o încordare deosebită, la o 
situație complexă si contradictorie, 
pa de o parte afirmlndu-se tot mai

hotărât voința popoarelor de a se 
dezvolta libere si independente, in
tr-un climat de liniște si securitate, 
iar pe de altă parte continuînd să 
se manifeste politica de inegalitate 
și dominație, de amestec in treburi
le altor state, de reîmpărțire a sfe- 

au participat ml- ■ —retor de - influentă." să- se- 'mențină
stări conflictuale în diferite regiuni 
ele globului, să se intensifice cursa 
înarmărilor, să se accentueze criza 
economică mondială si să se ampli
fice decalajele dintre țările bogate si 
sărace, ceea ce constituie grave pe
ricole la adresa păcii si independen
tei națiunilor. S-a considerat că. în 
aceste împrejurări, se impune, mai 
mult oa oricînd, întărirea conlucră
rii tuturor statelor si popoarelor 
pentru oprirea agravării situației

Internationale, pentru reluarea șl 
continuarea politicii de pace, des
tindere și colaborare, pentru așezarea 
la baza relațiilor internaționale a 
principiilor deplinei egalități tn 
drepturi, independentei si suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne si avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

In timpul convorbirilor s-a apre
ciat că înfăptuirea securității si coo
perării în Europa — continent pe 
care se află cea mai mare concen
trare de armament. în special nu
clear — ar avea o înrîurire pozitivă 
asupra întregii vieți politice mon
diale si ar corespunde intereselor 
tuturor națiunilor lumii.

In acest sens, președintele Nicolae

Ceaușescu a subliniat necesitatea de 
a se acționa în mod ferm pentru ea 
reuniunea de la Madrid să se încheie 
eu rezultate cit mai bune, să ducă 
la convocarea conferinței pentru în
credere și dezarmare în Europa, să 
asigure continuitatea procesului de 
edificări» st- securității și cooperărtr 
europene. S-a arătat că trebuie făcut 
totul pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune pe continentul european, 
pentru retragerea rachetelor existen
te. pentru trecerea la reducerea ar
mamentelor și realizarea unei Euro
pe fără arme nucleare.

La rindul său, președintele Moham
mad Zia-ul Haq a expus situația
(Continuare in pag. a V-a)

Primire călduroasă
la întreprinderea de mașini

grele din București

MESAJUL
tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
adresat Congresului al Vll-lea al cooperației de consum

P: «ședințele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, au fost ieri oaspeții colectivului 
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de mașini grele București.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
de tovarășii Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, de alte persoane oficiale 
române și pakistaneze.

Vizita la această reprezentativă 
unitate economică bucureșteană a 
©ferit președintelui Pakistanului po- 
«ibilitatea de a cunoaște dotarea teh
nică deosebită, tehnologiile de vîrf 
aplicate aici, precum și o serie de 
produse, cunoscute si peste hotare, 
destinate unor sectoare de o deose
bită importanță — energetica, meta
lurgia. chimia și industria materiale
lor de construcții.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mohammad 
Zia-ul Haq au fost salutat! de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Maria Gheorghe, 
primarul sectorului 4 al Capitalei, 
Emanuel Babici. directorul întreprin
derii. de numeroși muncitori, care 
i-au întîmoinat cu deosebită căldură, 
i-au ovaționat indelung pe cei doi 
șefi de stat.

Președinților Nicolae Ceausescu și 
Mohammad Zia-ul Haq le-au fost 
oferite buchete de flori.

O formațiune, alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice si tineri din de
tașamentele de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, a pre
zentat onorul.

Gazdele au prezentat informații cu
prinzătoare despre profilul si dezvol
tarea acestei mari unităti industriale.

întreprinderea, ale cărei prime ca
pacități 
în vara 
o firmă 
lizează 
dificultate. ______ __ _________
De-a lungul traseului străbătut prin 
modernele hale de fabricație, oaspe
ților li se aduce la cunoștință că în
treprinderea a cunoscut o dezvoltare 
continuă prin sprijinul dersonal al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, și ea 
se mîndrește astăzi cu realizări 
sebite. apreciate în multe țări 
lumii.

O impresie deosebită produce . 
ședintelui pakistanez și persoanelor 
oficiale care-1 însoțesc presa de 12 
mii de tone/forță. a cărei dare in 
funcțiune. in prezenta secretarului 
general al partidului, a marcat intra-

au fost puse in funcțiune 
anului 1966. este astăzi 
de prestigiu care rea- 

masini si utilaje de mare 
deosebit de pretențioase.

(Continuare in pag. a V-a)

deo- 
ale

pre-

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele 

Mohammad Zia-ul Haq 
s-au reintîlnit în cadrul unui dineu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a reintîlnit. ioi. în cadrul unui di
neu cu președintele Republicii Isla
mice Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

Cu acest nrilei. cei doi șefi de stat 
au continuat schimbul 
probleme bilaterale si 
de interes comun.

Președintele Nicolae 
președintele Mohammad Zia-ul Haq 
si-au exprimat satisfacția fată de re
zultatele convorbirilor avute, fată de 
înțelegerile la care s-a aiuns. ma- 
nlfestindu-si convingerea că ele vor 
da un nou impuls relațiilor de priete
nie si colaborare dintre cele două 
țări, vor contribui la extinderea coo
perării economice, la sporirea si di-

de păreri in 
internaționale

Ceausescu si

versificarea schimburilor comerciale, 
în interesul ambelor DODOare. al pro
gresului si prosperității lor.

A fost afirmată, totodată, încrede
rea că, în spiritul celor discutate, se 
va intări conlucrarea dintre România 

mondială in 
pace, des- 
colaborare
au decurs

și Pakistan pe arena 
lupta pentru o politică de 
tindere, independență și 
internațională.

Convorbirea și dineul
fntr-o ambianță de cordialitate și în
țelegere, sub semnul prieteniei și 
stimei în care s-a desfășurat dialo
gul româno-pakistanez la nivel înalt.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, miniștrii afacerilor externe ai 
României, Ștefan Andrei, și Pakis
tanului, Agha Shahi.

Doresc ca, la deschiderea lucrărilor Congresului al 
Vll-lea al cooperației de consum, să adresez tuturor 
participanților la congres, cooperatorilor și tuturor oa
menilor 
perației 
partea 
Român. _ _ . _ _ .
blicii Socialiste România, precum și a mea personal.

Cel de-al Vll-lea Congres al cooperației de consum 
are loc intr-o perioadă de o deosebită însemnătate în 
viața economică și socială a tării, la începutul unui 
nou an de muncă, cînd întregul nostru popor a trecut 
cu hotărîre la îndeplinirea planului pe 1982 — cel de-al 
doilea an al actualului cincinal — etapă nouă, su
perioară în dezvoltarea economico-socială a patriei. 
Desfășurind o amplă activitate, sub conducerea parti
dului. oamenii muncii din patria noastră au obținut, 
în anul pe care l-am încheiat, noi și remarcabile suc
cese în dezvoltarea economiei, științei si culturii, în 
toate ramurile producției materiale și spirituale. In 
ciuda greutăților pricinuite de criza economică mon
dială — care a cuprins, practic, toate țările lumii și ale 
cărei consecințe le resimțim și în tara noastră — 
România a înregistrat, în această perioadă, noi pro
grese pe drumul dezvoltării și modernizării forțelor de 
producție, al întăririi forței sale economice și creșterii 
nivelului de trai al poporului. Aceste realizări demon
strează cu putere că întregul nostru popor este hotărît 
să asigure transpunerea neabătută în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, 
a prevederilor Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

La toate aceste realizări obținute de poporul nostru 
o contribuție activă au adus si milioanele de oameni 
ai muncii — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — care lucrează în cooperația de consum. 
Acționînd pentru înfăptuirea sarcinilor și a orientă
rilor stabilite de partid in acest domeniu, cooperația 
de consum și-a sporit aportul la dezvoltarea social- 
economică a tării, contribuind la stimularea si pu
nerea mai largă in valoare a posibilităților de intensi
ficare a producției agricole, la constituirea fondului 
central de stat si la lărgirea schimbului de mărfuri 
între oraș și sat, la asigurarea serviciilor pentru popu
lația sătească si creșterea, pe această bază, a nive
lului de trai al oamenilor muncii. Pentru rezultatele 
obținute, adresez calde felicitări tuturor membrilor 
cooperatori și oamenilor muncii din cooperația de 
consum și le urez noi și importante succese în întreaga 
lor activitate.

Doresc să arăt, totodată, că, cu toate progresele În
registrate in această perioadă, în activitatea coopera
ției de consum se mai manifestă încă neajunsuri și 
lipsuri serioase, care au dus la neindeplinirea sarci
nilor de plan in ce privește achiziționarea și contrac
tarea unor produse agroalimentare. la o serie de ne- 
realizări în domeniul prestărilor de servicii pentru 
populație și al desfacerii mărfurilor la sate. Con
gresul dumneavoastră va trebui să analizeze cu cea 
mai mate exigentă toate aceste lipsuri si neajunsuri, 
să stabilească măsuri concrete pentru lichidarea lor. 
astfel ca in 1982 să obținem o îmbunătățire radicală a 
activității în acest domeniu.

In actualul cincinal — care prevede creșterea. In 
continuare, dinamică și echilibrată a economiei națio
nale. sporirea produsului social și a venitului național, 
ridicarea nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor — cooperației de consum îi revin sar
cini deosebit de importante, ce trebuie să stea perma
nent in centrul muncii și activității tuturor organelor 
și organizațiilor sale.

In mod deosebii, doresc să atrag atenția asupra im
portantelor sarcini pe care le are cooperația de con
sum în domeniul înfăptuirii măsurilor privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea teritorială. Folosind 
cadrul-profund «t.imutator. creat jprir» recentele- legi ci . 
decrete ale Consiliului de Stat, cooperația de consum 
trebuie să intensifice activitatea de contractări și 
achiziții de la gospodăriile populației in vederea spo
ririi substanțiale a cantităților de produse agroalimen
tare, atit pentru fondul central, cit și pentru cel local. 
Acționînd susținut pentru explicarea și popularizarea 
largă a noilor măsuri privind creșterea cointeresării 
materiale a producătorilor agricoli, dînd dovadă de 
spirit de inițiativă și capacitate organizatorică, orga
nizațiile cooperației de consum trebuie să stimuleze și 
să dezvolte interesul populației de la sate de a crește 
și contracta un număr sporit de animale și păsări, de 
a dezvolta producția de legume, pomicultura și viticul
tura. asigurînd valorificarea la maximum a multiple
lor posibilități existente in fiecare gospodărie, în fie
care localitate, contribuind, pe această cale, la spo
rirea veniturilor țărănimii și. totodată, la buna apro
vizionare a orașelor, a clasei muncitoare, cu produse 
agroalimentare.

Toate unitățile cooperației de consum trebuie să Ia 
măsuri ferme pentru realizarea sarcinilor de contrac
tare și achiziții de Ia gospodăriile populației, de păsări, 
ouă, legume, fructe și alte produse, să acționeze pen
tru punerea in valoare a unor resurse naturale, fructe 
de pădure, plante medicinale etc., și pentru prelucra
rea lor superioară.

Pentru sprijinirea dezvoltării producției agricole tn 
gospodăriile populației, organizațiile cooperației de 
consum — împreună cu consiliile populare, cooperati
vele de producție, cu alte organe economice și sociale 
— trebuie să dea cea mai mare atenție aprovizionării 
acestora cu unelte și mașini agricole necesare micilor 
gospodării.

Un domeniu tn care cooperația de consum trebuie să 
acționeze tn modul cel mai hotărît pentru îmbunătă
țirea radicală a muncii îl constituie prestările de 
servicii pentru populație. Deși în ultimul timp s-a ob
ținut o creștere importantă a volumului acestor servi
cii. este necesar să se pună capăt rămînerilor în urmă 
fată de prevederile planului, să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru dezvoltarea și extinderea activități
lor de prestări de servicii, îndeosebi în ce privește re
pararea și întreținerea obiectelor de uz casnic și gos-

muncii din organizațiile și întreprinderile coo- 
de consum un călduros salut revoluționar din 
Comitetului Central al Partidului Comunist 

a Consiliului de Stat și Guvernului Repu-

podăresc, precum și serviciile tradiționale specifice 
satului, satisfăcîndu-se astfel în condiții cit mai bune 
cerințele populației.

O preocupare permanentă trebuie să manifeste orga
nizațiile și întreprinderile cooperației de consum în ce 
privește creșterea contribuției lor la dezvoltarea și di
versificarea industriei mici. Este necesar să se pună 
un accent mai mare pe producția obiectelor de arti
zanat și artă populară. In centrul atenției trebuie să 
stea valorificarea cit mal largă a materiilor prime și 
materialelor locale, precum și a celor recondiționabile 
și refolosibile.

Comerțul cooperatist trebuie, de asemenea, să-și îm
bunătățească activitatea sub toate aspectele, să con
tribuie mai activ la realizarea schimbului de mărfuri 
dintre oraș și sat, să promoveze forme moderne de 
comerț, asigurând satisfacerea într-o tot mai mare mă
sură a cerințelor și exigențelor consumatorilor de la 
sate. Conducerile organizațiilor cooperației de consum, 
oamenii muncii din activitatea comercială a acestora 
trebuie să acționeze cu spirit de înaltă răspundere pen
tru a asigura desfacerea la timp și în bune condiții a 
produselor către populație. înlăturînd. totodată, cu 
desăvîrșire, orice tendințe de risipă șl speculă, de 
ignorare sau încălcare a normelor și reglementărilor 
privind desfășurarea unui comerț civilizat.

O sarcină deosebit de importantă ce revine coope
rației de consum în actualul cincinal este sporirea pu
ternică a producției destinate exportului. Este nece
sar ca în perioada următoare, cooperația de consum 
să-și dezvolte relațiile economice externe, să lărgeas
că legăturile cu toate organizațiile cooperatiste din alte 
țări, in vederea sporirii volumului de produse expor
tate, superior prelucrate, cu o valoare cit mai ridi
cată și cu un grad înalt de eficientă si competitivi
tate pe piața externă. Cooperația de consum dispune 
de bune condiții pentru a putea oferi partenerilor ex
terni o gamă cit mai largă de produse de artizanat și 
artă populară, precum si diferite alte produse ale in
dustriei mici, realizate prin prelucrarea superioară a 
materiilor prime și materialelor. Trebuie să crească, 
totodată, volumul exportului de produse tradiționale, 
să sporească, în continuare, ponderea produselor noi 
pe care cooperația de consum le oferă la export.

Ținînd seama de rolul important al cooperativelor 
de credit, trebuie să se intensifice preocupările pentru 
atragerea de noi membri, pentru încasarea părților so
ciale. pentru creșterea împrumuturilor acordate mem
brilor acestora, cu deosebire a celor destinate cumpă
rării de animale, de mașini si unelte agricole, con
struirii de grajduri, amenajării de solarii și altor sco
puri productive.

Tuturor organizațiilor si întreprinderilor cooperației 
de consum le revine sarcina de a asigura ca întreaga 
lor activitate să se desfășoare în condiții de eficientă 
sporită, aplicîndu-se ferm noul mecanism economico- 
financiar, principiile autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii. în vederea creșterii beneficiilor si ren
tabilității. în toate unitățile se impune să fie luate 
măsuri energice pentru buna gospodărire a mijloace
lor materiale si financiare, pentru reducerea cheltuie
lilor de orice fel. pentru aplicarea unui regim sever 
de economii, introducerea unei riguroase discipline de 
plan și financiare. Trebuie să se exercite un control 
sistematic, exigent asupra modului cum este organi
zată si se desfășoară activitatea in fiecare unitate, să 
se vegheze la respectarea riguroasă a legilor statului, 
manifestîndu-se cea mai mare grijă pentru dezvoltarea 
si apărarea avutului obsteșc.

In spiritul politicii generale a partidului si statului 
nostru de promovare susținută a democrației socialiste 
în toate domeniile vieții economice si sociale, condu
cerile organizațiilor cooperatiste trebuie să acționeze 
susținut pentru antrenarea activă a tuturor cooperato
rilor la conducerea treburilor obștești, la dezbaterea si 
luarea hotărârilor, militînd cu toată fermitatea pen
tru creșterea răspunderii fiecărui membru cooperator 
î-n tn>făptu»'ea sarciiiilqj- ce rev-in .coaporațieț de cpn- 
sum in actualul cincinal.

Sub cbnducerea organelor si organizațiilor de partid, 
organizațiile cooperației de consum vor trebui să in
tensifice activitatea politico-educativă in rindul coo
peratorilor si al tuturor lucrătorilor din rețeaua coo
perației. in spiritul înaltelor principii morale si etice 
ale societății noastre socialiste, al cinstei si corectitu
dinii. al grijii pentru buna gospodărire a avutului obș
tesc. pentru slujirea devotată a intereselor poporului.

Ca membră a Frontului Democrației si Unității So
cialiste. cooperația de consum este chemată să parti
cipe activ și să-și aducă întreaga contribuție la pro
movarea si afirmarea politicii de pace și colaborare a 
partidului nostru. Ea trebuie să-si dezvolte si să-și 
lărgească relațiile de colaborare si conlucrare cu or
ganizațiile cooperatiste din țările socialiste, tarile in 
curs de dezvoltare, din celelalte țări, aducindu-si con
tribuția la promovarea principiilor politicii externe a 
partidului si statului nostru, la lupta pentru dezarma
re. securitate si pace în Europa si în lume, la cauza 
înțelegerii și destinderii internaționale.

Am convingerea că organele si organizațiile coope
rației de consum, membrii acestora, toti oamenii mun
cii care lucrează în acest important sector de activi
tate vor face totul pentru a-si realiza cu cinste sar
cinile de mare răspundere ce le revin, aducindu-si în
treaga contribuție la indeplinirea prevederilor cinci
nalului. la dezvoltarea economico-socială a tuturor lo
calităților patriei, la satisfacerea în condiții tot mai 
bune a cerințelor oamenilor muncii — constructori ai 
socialismului. Sint încredințat că dezbaterile din ca
drul actualului congres, hotărîrile oe care le veți adop
ta vor asigura integrarea cu rezultate tot mai bune a 
cooperației de consum în eforturile generale ale po
porului nostru pentru transpunerea neabătută în viată 
a hotărârilor celui de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Cu această convingere, urez suooes deplin lucrări
lor congresului, iar dumneavoastră si tuturor oameni
lor muncii din cadrul cooperației de consum vă doresc 
realizări tot mal mari în activitatea viitoare, multă să
nătate si fericire 1

Astăzi, în jurul orei 9,30, 
posturile de radio și televi
ziune vor transmite, direct, 
solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale româ- 
no-pakistaneze, iar în jurul 
orei 10,15, ceremonia ple
cării președintelui Republi
cii Islamice Pakistan, gene
ral Mohammad Zia-ul Haq, 
care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a efec
tuat, împreună cu doamna 
Zia-ul Haq, o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

In timpul vizitei la întreprinderea de mașini grele din București
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale A

a patriei în cel de-al doilea an al cincinalului calității și eficienței
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
uhu mem «peni 

câtre toate unitățile din industria minieră
Colectivul de oameni ai muncii de la în

treprinderea minieră Lupeni, însuflețit de 
hotăririle Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
și răspunzind Chemării secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, de a 
da patriei cit mai mult cărbune, raportează 
că planul la producția fizică de cărbune 
extras in anul 1981 a fost depășit cu 30,5 
mii tone, iar la producția netă cu 10,7 la 
sută. Aceste rezultate se datoresc creșterii 
productivității muncii în abataje, introdu
cerii și folosirii tot mai eficiente a tehnicii 
și tehnologiilor noi, mecanizării principa
lelor operațiuni grele și cu un volum mare 
de muncă din subteran ; în anul 1981 pro
ducția obținută cu tăierea mecanizată și cu 
complexe de abataj a reprezentat 70 la sută 
și, respectiv, 57 la sută din totalul produc
ției extrase.

Prin înfăptuirea programelor speciale da 
mecanizare a minelor, elaborate din indica
ția conducerii partidului, în cadrul între
prinderii noastre în perioada 1976—1981 au 
fost puse în funcțiune 13 complexe de sus
ținere mecanizată, 32 combine de abataj și 
de înaintare, precum și alte utilaje miniere, 
care au contribuit la creșterea eficienței în
tregii activități economice, la reducerea 
substanțială a efortului fizic al minerilor.

Puternic mobilizați de îndemnul secre
tarului general al partidului nostru la 
plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981 
de a spori continuu producția de cărbune, 
profund recunoscători pentru grija pe care 
ne-o poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
minerul de onoare al Văii Jiului, oamenii 
muncii din întreprinderea minieră Lupeni, 
în frunte cu comuniștii, adresează tuturor 
colectivelor de muncă din industria minieră 
o vibrantă chemare la întrecerea socialistă 
pe anul 1982, angajîndu-se să realizeze ur
mătoarele obiective ;

1. Depășirea olanului la producția de căr
bune cocsificabil cu 25 000 tone.

2. Depășirea planului la producția netă 
cu 2 milioane lei și a producției-marfă vîn- 
dută și încasată cu 4 milioane lei.

3. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 6.5 milioane lei.

4. Depășirea planului la lucrările de des
chidere și pregătire cu 350 metri liniari.

5. Depășirea planului productivității mun
cii cu 1 la sută.

6. Reducerea consumurilor specifice nor
mate de materiale, combustibil și energie, 
economisindu-se : 330 mc lemn mină ;
200 mc cherestea ; 60 tone combustibil con
vențional ; 6 600 MWh energie electrică.

7. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție planificate la 1 000 lei producție- 
marfă, cu 4 lei și cu 2 lei a cheltuielilor 
materiale.

8. Extinderea muncii în acord Ia 85 Ia 
sută, cu 3 la sută mai mult decit în anul 
precedent.

9. Depășirea cu 50 tone a sarcinilor plani
ficate privind recuperarea fierului vechi și 
cu 15 la sută la lemnul de mină ; vor fi re
condiționate piese de schimb și suban- 
samble în valoare de 1 milion lei și vor fi 
realizate suplimentar piese de schimb în 
valoare de 1,5 milioane lei.

10. Recuperarea și recondițiomarea a pes
te 1 000 armături metalice necesare susți
nerii lucrărilor miniere.

11. în vederea realizării angajamentelor 
asumate pentru depășirea planului de căr
bune cocsificabil, o atenție prioritară vom 
acorda extinderii mecanizării și moderni
zării tehnologiilor de lucru din subteran, 
perfecționării organizării și conducerii

ÎNTREPRINDEREA de dtilaj chimic 
„GRIVITA ROSIE" DDCDRESTI 

către toate intreprinderile din industria 
construcțiilor de mașini

Colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" București, acționînd susținut pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român și Congresul al II-lea al consiliilor 
oamenilor muncii, a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitelor de lucru în întreprinderea noastră, 
a reușit, prin mai buna valorificare a po
tențialului material și uman de care dis
pune. să realizeze prevederile planului pe 
anul 1981 la toți indicatorii.

Animat de voința de a îndeplini exem
plar sarcinile de plan din cel de-al doilea 
an al cincinalului calității și eficientei, co
lectivul întreprinderii noastre cheamă la 
întrecere socialistă toate întreprinderile din 
industria construcțiilor de mașini, angajin- 
du-se să realizeze, in anul 1982, următoare
le obiective :

1. Depășirea planului la producția fizică 
cu 500 tone utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică și prelucrarea țițeiului. 250 
tone oțel carbon de calitate și 50 tone pie
se turnate din fontă.

2. Depășirea producției nete cu 2 la sută 
față de sarcina planificată.

3. Depășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, calculată pe baza pro
ducției nete, cu 1,5 la sută.

4. Depășirea producției marfă vîndută șl 
încasată și a beneficiilor planificate cu 2 
la sută.

5. Creșterea indicelui de utilizare a me
talului cu minimum 2,5 la sută față de 
prevederile din plan.

6. Depășirea planului la export cu 10 
milioane lei.

7. Depășirea cu 2 la sută a indicelui pla
nificat de utilizare a mașinilor-unelte. 
prin : extinderea fabricației de piese de 
schimb pentru mașindle-unelte de perfor
mantă ; organizarea superioară a produc
ției și a muncii ; exploatarea și întreținerea 
mai bună a utilajelor ; modernizarea și do
tarea cu scule și dispozitive perfecționate • a 
mașinilor și utilajelor de bază.

8. Vom realiza sarcinile planificate șl 
angajamentele in condițiile aplicării ferme 
a noului mecanism economico-financiar. 
ale autoconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii. asigurind o înaltă eficientă econo
mică materializată in :

— reducerea cu 3 lei a cheltuielilor ma
teriale planificate la 1 000 lei producție 
marfă ;

— economisirea a 300 tone metal, prin 
reducerea consumurilor specifice, diminua
rea pierderilor tehnologice și eliminarea 
adaosurilor de prelucrare ;

— introducerea in circuitul productiv a 
3 000 tone materiale recuperabile și refolo
sibile ; 

producției, folosirii integrale a capacități
lor de producție, utilizării raționale a for
ței de muncă, creșterii gradului de secu
ritate a muncii, în care scop vom acționa 
pentru :

— Punerea în funcțiune înainte de ter
menele stabilite a 9 abataje frontale dotate 
cu complexe de susținere mecanizată cu o 
capacitate de producție de peste 540 mii 
tone.

— Creșterea ponderii producției extrase 
eu complexe de susținere mecanizată la 
60,5 la sută.

— Sporirea vitezelor medii de avansare 
cu 5 la sută la abatajele frontale și cu 4 la 
sută la lucrările de pregătire, față de sar
cinile planificate.

— Creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp a personalului muncitor cu 
1 la sută față de anul 1981.

— Reducerea conținutului de cenușă în 
cărbunele extras cu 0,2 la sută față de pre
vederile planului.

— Calificarea și perfecționarea profesio
nală a unui număr de 1 220 muncitori și 
cadre tehnico-inginerești și policalificarea 
a 70 mineri și lăcătuși pentru abatajele me
canizate.

Vom acorda o atenție deosebită îmbună
tățirii condițiilor de muncă și viață ale mi
nerilor, prin :

— creșterea gradului de securitate a 
muncii, prin extinderea dotării cu aparatură 
și materiale de protecție, folosirea in cele 
mai bune condiții a rețelei de degazare și 
de teleerizumetrie. îmbunătățirea aeraiului. 
întărirea controlului atmosferei din subte
ran, întreținerea în cele mai bune condiții 
a căilor de acces și respectarea strictă a 
normelor de protecție a muncii;

— îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
personalului muncitor, prin darea în folo
sință a unui număr de peste 300 aparta
mente și asigurarea a 150 locuri în cămine 
pentru nefamiliști ;

— trimiterea unui număr de peste 1150 
mineri în stațiunile balneo-climaterice si în stațiunile de odihnă ;

— dezvoltarea în continuare a bazei ma
teriale pentru activitatea cultural-educa- 
tivă și sportivă.

Organele și organizațiile de partid, orga
nizațiile de sindicat și U.T.C., consiliul oa
menilor muncii vor acorda o atenție deo
sebită intensificării muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative pentru ridicarea 
continuă a conștiinței întregului personal 
muncitor, pentru întărirea autoconducerii 
muncitorești și imprimarea unui puternia 
spirit de ordine și disciplină în organizarea 
și desfășurarea procesului de producție, asi
gurind funcționarea cu randament maxim 
și în deplină siguranță a tuturor mașinilor 
șl utilajelor din dotare.

în cadrul Festivalului „Cîntarea Româ
niei" vom antrena întregul colectiv de mun
că la acțiunile educative, de creație teh- 
nico-științifică și cultural-artistice.

Avem ferma convingere că, prin reali
zarea obiectivelor pe care ni le-am propus 
în întrecerea socialistă pe anul 1982, răs
pundem cu cinste însuflețitoarelor chemări 
pe care le-a adresat minerilor Văii Jiului 
cel mai scump fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a da 
patriei cît mai mult cărbune și de cea mai 
bună calitate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

— reducerea consumului de energie elec
trică cu 500 MWh și a consumului de com
bustibil cu 400 tone c.c.

9. Vom acționa stăruitor pentru introdu
cerea mai accentuată a progresului tehnic 
și aplicarea unor tehnologii de mare ran
dament, în special în domeniile sudării 
metalelor, tratamentelor termice si con
trolului nedistructiv ; vom asimila în fa
bricație utilaje tehnologice de înaltă com
plexitate tehnică pentru programul nu
clear. prese de vulcanlzat cauciuc, prese de 
reșapat anvelope gigant pentru tractoare și 
altele ; vom executa, prin autoutilare. ma
șini și utilaje în valoare de 15 milioane 
lei pentru mecanizarea operațiunilor ce 
necesită un volum mane de muncă ma
nuală.

10. Ridicarea nivelului calitativ și de 
competitivitate al produselor, prin perfec
ționarea proceselor tehnologice, executarea 
a trei standuri de probe, creșterea cu 5 la 
sută a gradului de echipare a locurilor de 
muncă cu SDV-uri și AMC-uri și prin 
perfectionarea pregătirii profesionale a 
1 500 oameni ai muncii.

11. Vom acționa cu înaltă exigență pen
tru respectarea cu strictețe a disciplinei 
tehnologice, pentru întărirea ordinii la fie
care loc de muncă, pentru creșterea răs
punderii fiecărui lucrător în realizarea sar
cinilor de producție, asigurind sporirea in
dicelui de folosire a fondului de timp al 
personalului muncitor cu 2 la sută, folo
sirea deplină cu maximum de eficiență a 
mijloacelor tehnice din dotarea întreprin
derii.

12. Pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și viată, în vederea pre
venirii accidentelor și îmbolnăvirilor pro
fesionale a personalului muncitor, vom 
executa lucrări de optimizare a ventilației 
în halele de producție, vom da în folosință 
un bloc de 76 garsoniere și vom efectua 
250 000 ore de muncă patriotică la gospo
dărirea și înfrumusețarea întreprinderii.

13. în cadrul Festivalului national ..Cin- 
tarea României" vom organiza și desfășura 
ample acțiuni de masă menite să dezvolte 
creația tehnico-știintifică proprie, asigu
rind :

— dezvoltarea mișcării de invenții și ino
vații. în vederea obținerii unei eficiente 
economice de cel puțin 4 milioane lei ;

— realizarea, peste programul cuprins in 
planul de măsuri tehnico-organizatorice. a 
unui număr de 50 de studii, teme și ana
lize privind modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, economisirea metalului, a ener
giei și combustibilului.

Puternic mobilizați de Îndemnul secreta
rului general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, de prețioasele sale in
dicații privind realizarea unei noi calități, 
superioare in toate domeniile de activitate, 
oamenii muncii din întreprinderea noastră 
vor acționa într-un spirit de înaltă exigen
tă muncitorească, revoluționară pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de plan

TRUSTDL DE CONSTDDCTIIINDUSTRIALE CRAIOVA
către toate unitățile
Colectivul de oameni ai muncii din ca

drul Trustului de construcții industriale 
Craiova, sub îndrumarea comitetului de 
partid, este mobilizat cu Întreaga sa ener
gie pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român. în anul 1981, primul an al ac
tualului cincinal, s-au pus în funcțiune 64 
de capacități industriale, agrozootehnice și 
obiective sociale, din care 9 în devans. Pla
nul la producția netă a fost îndeplinit în 
proporție de 104 la sută, iar productivitatea 
muncii, calculată pe baza producției nete, 
de 102,4 la sută.

Mobilizat! de indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la Plenara comună a 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, din noiembrie
1981, și cu ocazia vizitelor de lucru pe plat
formele industriale în care își desfășoară 
activitatea trustul nostru, colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul Trustului de con
strucții industriale Craiova adresează tutu
ror organizațiilor de construcții din țară 
chemarea la întrecerea socialistă pe anul
1982, angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Punerea în funcțiune, in devans față de 
termenele planificate, a 22 capacități de 
producție, din care cu 90 zile : dezvoltarea 
întreprinderii „Electroputere" Craiova. For
ja grea din Drobeta-Turnu Severin, Fabrica 
de brinzeturi Corabia, Fabrica de zahăr Ca
lafat, Iar cu 60 zile devans : turnătoria spe
cială pentru repere de autoturisme de mic 
litraj de la întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole, alimentarea cu apă in ora
șul Calafat, ferma de păsări Brădești. Fa
brica de bere Tirgu Jiu, Centrul de valori
ficare a legumelor și fructelor Tirgu Jiu și 
Antrepozitul frigorific din Drobeta Turnu 
Severin.

2. Realizarea unul volum de producție 
construcții-montaj peste sarcina de plan de 
peste 16 milioane Lei, la obiective cu ter
men de punere în funcțiune în 1983.

3. Realizarea cu 10 zile în devans a pla
nului la producția netă, obținîndu-se pe 
această cale o producție netă suplimentară 
de 17 milioane lei.

4. Creșterea productivității muncii plani
ficate, calculată pe baza producției nete, cu 
1,5 la sută, prin :

— creșterea gradului de prefabricare a 
structurilor de beton și beton armat la 32 la 
sută și prefabricarea elementelor de insta
lații la 50 la sută ;

— folosirea a 6 tehnologii moderne de 
execuție, care vor contribui la reducerea 
cheltuielilor în special la operațiunile mari 
consumatoare de manoperă, între care : 
cofraje autodecofrante pentru locuințele 
din bazinul carbonifer Oltenia, folosirea 
prefabricatelor ușoare la cofrarea decantoa- 
relor suspensionale mari, liftarea acoperi
șurilor la silozuri, concomitent cu glisarea, 
folosirea precomprimării prin înfășurare,

REGIONALA DE CĂI FERATE CONSTANTA
către toate unitățile de căi ferate

Personalul muncitor de pe cuprinsul Re
gionalei de căi ferate Constanta, sub în
drumarea organelor și organizațiilor} de 
partid și cu sprijinul organizațiilor de sin
dicat și de tineret, raportează cu mindrie 
realizarea cu succes a sarcinilor de trans
port din primul an al cincinalului 1981— 
1985. a obiectivelor stabilite de cel de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Astfel, planul de transport, expri
mat- in tone expediate, a fost depășit cu 2 
la sută, transportîndu-se în plus 450 mii 
tone ; indicele de utilizare a vagoanelor de 
marfă a fost îmbunătățit cu 8,4 la sută, 
economisindu-se 1 529 vagoane.,/zi ; produc
ția netă a fost depășită cu 9,1 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 9.3 la sută.

Conștient de însemnătatea deosebită a 
muncii depuse în acest sector pentru bunul 
mers al întregii activități economico-socia- 
le a tării, pentru progresul ei continuu, 
hotărît să transpună în viață indicațiile și 
orientările date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al parti
dului. la Plenara comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din noiembrie 1981, per
sonalul muncitor de pe cuprinsul Regiona
lei de căi ferate Constanța cheamă la în
trecere socialistă pe anul 1982 toate uni
tățile de cale ferată pe baza următoarelor 
angajamente :

1. Depășirea planului de transport, tone 
expediate, cu 1,2 la sută, a productivității 
muncii cu 1 la sută, a producției nete cu 
2 la sută și a planului de beneficii cu 3 
la sută.

2. Creșterea rulajului vagoanelor de 
marfă cu 0,5 la sută peste sarcina planifi
cată, prin reducerea staționării vagoanelor 
de marfă la încărcare-descărcare cu 1 la 
sută. în tranzit cu manevră cu 0,5 la sută 
și în tranzit fără manevră cu 2 la sută.

3. îmbunătățirea indicelui de utilizare a 
timpului de lucru al personalului muncitor

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE SCHELA
către toate unitățile agricole cooperatiste

Puternic mobilizați de Istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea al partidului, 
de însufletitoarele îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cooperatorii din Schela 
au desfășurat în anul 1981 o activitate sus
ținută. reușind să realizeze și să depășească 
sarcinile de olan la maioritatea indicato
rilor. Astfel, producția globală agricolă este 
mai mare cu peste 4 milioane, iar produc
ția netă cu 3,5 milioane lei fată de preve
deri. La fondul de stat am livrat supli
mentar fată de plan 700 tone cereale. 30 
tone floarea-soarelui. 350 tone legume. 750 
tone struguri, 1 900 hectolitri lapte de vacă 
si 57 tone came. Am realizat pe această 
cale venituri bănești suplimentare de 3,7

de construcții-montaj
precum și montajul prefabricatelor din be
ton armat ;

— utilizarea unor materiale din resursele 
locale, cum sînt blocurile cu cenușă de ter
mocentrală, realizîndu-se, în echivalent, o 
economie anuală de circa 2 milioane cără
mizi presate normal ;

— organizarea a două balastiere apro
piate de consumator, în cadrul cărora trans
portul agregatelor de la zăcămînt la stația 
de sortare se va face hidraulic ;

— creșterea gradului de mecanizare com
plexă a lucrărilor de terasamente la 97 la 
sută și executarea prin metode industriale 
a circa 90 la sută din totalul lucrărilor da 
beton armat monolit ;

— perfectionarea, specializarea șl pregă
tirea profesională a peste 2 200 de munci
tori, maiștri, ingineri și alte categorii de 
personal muncitor ;

— extinderea muncii în acord global în 
proporție de 87 la sută, cuprinzind munci
torii și personalul tehnic productiv din ac
tivitatea de bază și cea industrială.

, 5. Ridicarea nivelului calitativ al tuturor 
lucrărilor de construcții-montaj, prin res
pectarea prescripțiilor tehnice, asigurarea 
unui puternic spirit de ordine și disciplină 
tehnologică la toate punctele de lucru, pen
tru folosirea și funcționarea utilajelor și in
stalațiilor din dotare. în acest sens, vom 
organiza pe platformele industriale din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin și din ora
șul Filiași șantiere model în vederea gene
ralizării experienței pozitive.

6. Prin aplicarea fermă a’ noului meca
nism economico-financiar, întărirea auto
conducerii muncitorești și autogestiunii, 
precum și prin mai buna organizare a pro
ducției și a muncii la toate locurile de 
muncă se vor diminua cheltuielile totale de 
producție, obținîndu-se beneficii suplimen
tare de peste 5 milioane lei, prin depășirea 
sarcinilor de plan privind recuperarea re
surselor materiale refolosibile cu 10 la sută 
Ia metale feroase, aluminiu și textile și cu 
12 la sută la cupru, sticlă și lemn ; depăși
rea planului la piesele de schimb recondi
ționate cu 10 la sută, iar prin folosirea ra
țională a resurselor energetice vom econo
misi 220 MWh energie electrică, 310 tone 
combustibil convențional, 500 tone ciment 
și 200 tone metal.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viată ale oamenilor muncii prin darea în 
folosință a unui număr de 430 apartamente 
și garsoniere și 1 580 locuri în cămine mun
citorești, precum și înființarea gospodării
lor anexe la Craiova și Drobeta-Turnu Se
verin.

Angajamentul asumat ne Întărește hotă- 
rîrea de a ne mobiliza plenar sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid 
în scopul realizării și depășirii sarcinilor de 
plan în mod ritmic pe anul 1982.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 
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cu 0,5 la sută față de realizările anului
1981.

4. Reducerea costului la 1 000 lei venituri 
cu 0,5 la sută.

5. Remorcarea trenurilor o zi pe trimes
tru cu combustibilul economisit, prin spo
rirea tonajului pe tren cu 1 la sută și mai 
buna organizare a activității de manevră.

6. Depășirea planului de recuperare șl 
valorificare a materialelor refolosibile cu 
2 la sută la otel, fontă, plumb, hîrtie și 
ulei mineral uzat.

7. îmbunătățirea activității de pregătire 
și perfecționare profesională a personalului 
muncitor, prin cursuri de instruire trimes
trială în centre feroviare importante cu 
participarea întregului personal din secții. 
Calificarea prin cursuri de școlarizare a 30 
mecanici de locomotivă. 60 mecanici aju
tori. 40 lăcătuși de revizie. 30 acari. 30 frî- 
nari. 40 manevranti de vagoane si 40 șefi 
de tren.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viată ale personalului muncitor, prin 
înființarea unei cantine în complexul Fe
tești, amenajarea drumurilor de acces și 
construirea a 24 locuințe de serviciu în 
plus față de realizările anului 1981.

9. Creșterea răspunderii fiecărui om al 
muncii în folosirea și întreținerea in per
fectă stare de funcționare a utilajelor, ma
șinilor și instalațiilor încredințate, asigu- 
rarea_ ritmicității transporturilor pe calea 
ferată în condiții de deplină siguranță și 
regularitate a circulației, prin întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, 
în acest scop, sub conducerea directă a or
ganelor și organizațiilor de partid vom 
desfășura o puternica muncă organizatori
că și politico-educativă pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a fiecărui membru al 
colectivului nostru de muncă,
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milioane lei, iar fondul de retribuire a 
crescut cu peste 1,5 milioane lei.

Ferm hotăriti de a ne aduce Întreaga 
contribuție la înfăptuirea noii revoluții 
agrare, animați de dorința fierbinte de a 
răspunde prin fapte grijii permanente oe 
care conducerea partidului si statului o 
poartă dezvoltării si modernizării agricul
turii, cooperatorii din Schela, întruniți în 
adunare generală, adresează tuturor unită
ților agricole cooperatiste. întregii tărănimi. 
chemarea patriotică de a realiza in anul 
1982 producții agricole sporite.

Ne angajăm să realizăm următoarele 
obiective :

1. In sectorul vegetal, ne terenuri neiri
gate. în condiții medii de favorabilitate na
turală, vom obține următoarele producții :

pe anul 1982, a tuturor angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.
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Cultura Plan kg/ha Angajament neste plan, 
kg/ha

— Griu 3 200 1 000
— Orz 3 700 800
— Porumb 4 000 1 500
— Floarea-soarelui 2 300 700
— Legume 21 000 9 000
— Struguri 9 100 1 900

2. In zootehnie, vom ajunge la urmă
toarele efective : 1100 taurine, cu 150 peste 
plan ; 4 800 ovine, cu 300 peste Plan ; 250 
porcine de reproducție, cu 100 peste plan.

— De la un efectiv mediu de 400 vaci 
vom realiza o producție de 4 600 litri lapte 
oe vacă furajată, cu 400 litri mai mult de- 
cît prevederile planului ; de la 3 800 oi vom 
obține cite 7 kg lînă Pe oaie tunsă, cu 
peste 2 kg fată de prevederi.

— Vom obține 88 vitei la 100 vaci si 105

Produsul Total Di“ “5* De8te Fond de stat pe U.M.

— Grîu 3 000 t 1 050 t 3 330 kg/ha
— Orz 850 t 330 t 4 250 kg/ha
— Porumb 1 840 t 950 t 3 640 kg/ha
— Floarea-soarelui 900 t 210 t 3 000 kg/ha
— Legume 500 t 150 t 25 000 kg/ha
— Struguri 2120 t 418 t 10 500 kg/ha

De asemenea, vom livra suplimentar la 
fondul de stat 1 920 hl lapte vacă. 60 tona 
de came si 7.6 tone de lînă.

4. în vederea îmbunătățirii autoaprovi- 
zionării populației cu ulei, zahăr, legume, 
cartofi si alte produse agroalimentare. 
cooperativa agricolă va sprijini gospodă
riile populației în cultivarea a 50 ha cu 
floarea-soarelui si sfeclă de zahăr, cu le
gume si cartofi, folosindu-se integral, cu 
eficientă maximă, loturile personale, tere
nurile din curți si marginea drumurilor. 
Pentru sporirea efectivelor de animale in 
gospodăriile cooperatorilor, vom înființa, 
ne loturile personale, o lucemieră de 20 ha, 
iar dună recoltarea orzului vom cultiva 
furaie ne 70 ha pentru cooperatori. Prin 
aceste măsuri, gospodăriile populației îsi 
vor asigura integral necesarul de furaie. 
obtinînd atît produsele animaliere pentru 
consumul propriu, cît și unele disponibili
tăți pentru fondul de stat, respectiv. 2 500 
hl lapte. 82 tone carne. 4,3 t lînă.

5. în scopul creșterii veniturilor bănești 
si folosirii rationale a forței de muncă, 
vom dezvolta si diversifica mica industrie 
si prestările de servicii, a. căror valoare 
va depăși prevederile cu 500 mii lei.

6. Aplicînd cu fermitate noul mecanism 
economico-financiar vom asigura sporirea 
producției si a eficientei economice în toate 
sectoarele astfel :

— Producția globală va creste peste pre
vederile planului cu 6,5 milioane lei. iar 
producția netă cu 4,3 milioane lei ; vom 
reduce cheltuielile materiale cu 12 lei la 
1 000 lei producție globală si. ca urmare, 
ponderea acestora va fi de numai 47 la 
sută ; vom realiza un beneficiu de 5.5 mi
lioane lei ; vom aloca la fondul de dezvol
tare 4.5 milioane lei. la care se vor adăuga 
peste 500 mii lei, reprezentînd participarea 
cooperatorilor. mecanizatorilor și a altor 
oameni ai muncii la acest fond, ca parte 
socială ; vom asigura o retribuție zilnică 
de 80 lei pe cooperator, cu condiția îndepli
nirii normei de muncă.

7. Conștientl de faptul că pămîntul re
prezintă principalul mijloc de producție, ne 
propunem să acordăm o atentie deosebită 
folosirii integrale si cu randament maxim 
a fondului funciar. Vom urmări, cu priori
tate, respectarea asolamentelor si tehnolo
giilor adecvate fiecărei culturi, a densității 
optime, efectuarea tuturor lucrărilor la

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CEREALE 
$1 PLANTE TEHNICE FUNDDLEA, JUDETDL CĂLĂRAȘI 

către toate institutele de cercetare 
științifică din țară

Colectivul de cercetători, tehnicieni și 
muncitori din Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundulea. mo
bilizat de hotăririle Congresului al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român, a desfășu
rat în anul 1981 o activitate susținută, cu 
scopul de a-și aduce contribuția la crește
rea producției agrioole, la reducerea consu
mului de energie și combustibil. Astfel, au 
fost omologate 16 noi soiuri și hibrizi de 
plante, pentru a fi difuzate în producție, 
36 tehnologii de cultură, iar planul de pro
ducere a seminței din verigile biologice 
superioare a fost depășit cu 11 la sută, 
realizîndu-se circa 9 milioane lei beneficii 
peste plan.

Stimulați de rezultatele obținute, con- 
știenți de sarcinile noi care le revin în baza 
indicațiilor prețioase primite in cursul anu
lui 1981 din partea conducerii de partid, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, cu 
ocazia Consfătuirii de lucru din 9 și 10 
septembrie cu cadrele din cercetare și în- 
vățămînt din agricultură, industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea apelor, cu 
ocazia Plenarei Consiliului Național al 
Agriculturii din 24 noiembrie, precum și 
cu ocazia vizitelor de lucru la institutul 
nostru și la stațiunile de cercetări din țară, 
oamenii muncii din institut se angajează 
să obțină rezultate și mai bune și cheamă 
la întrecere pentru depășirea planului ne 
1982 colectivele de muncă din toate unită^ 
tile de cercetare științifică din tară, anga
jîndu-se să înfăptuiască următoarele :

1. Să intensifice munca de creare a unor 
noi soiuri cu un mare potențial de produc
ție, cu rezistentă genetică sporită la boli 
și dăunători, pretabili la recoltarea meca
nizată și să predea Comisiei de stat pentru 
încercarea și omologarea soiurilor, cu un 
an înainte de termenul planificat, cel pu
țin 12 soiuri și hibrizi de cereale, plante 
uleioase, leguminoase, textile și furajere. 
Pentru a grăbi generalizarea în producție 
a soiurilor și hibrizilor omologați pină in 
prezent, se vor folosi noi metode rapide 
de înmulțire a semințelor care să conducă 
la scurtarea ciclului cercetare-producție ou 
cel puțin un an. De asemenea, pentru a 
se cultiva peste tot cele mai bune și pro
ductive soiuri se va întocmi zonarea aces
tora. care se va preda Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare pentru a 
fi aplicată încă în cursul acestui an.

2. în baza cercetărilor tehnologice, se vor 
preda 40 tehnologii de cultură imbunătătite 
pentru loturile semincere. iar pentru toate 
culturile se vor elabora noi tehnologii pri
vind lucrarea solului, fertilizarea (mai ales 
prin valorificarea îngrășămintelor natura
le). densitatea de semănat, irigarea, com
baterea dăunătorilor, recoltarea, prin apli

miei la 100 ol ; sporul de came va fi mai 
mare cu 75 tone fată de plan ; vom livra 
unităților din județ sl din tară 1 000 ovine 
si 150 taurine de rasă, pentru reproducție.

3. Stimulați puternic de recentele măsuri 
adoptate de conducerea partidului si statu
lui. din inițiativa directă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, privind acordarea de 
prime peste preturile de bază pentru li
vrarea de produse agricole, de alte avan
taje materiale, ne propunem să vindem 
statului următoarele cantităti de produse : 

timp șl de calitate. întărirea ordinii, disci
plinei si răspunderii în muncă : vom ferti
liza cu îngrășăminte organice 450 hectare, 
iar pe restul suprafeței vom folosi în mod 
judicios îngrăsămintele chimice : vor- lin- 
cepe amenajarea pentru irigat, cu- . orul 
statului, a unei suprafețe de 950 hectare. în 
terasa Covurlui ; ne 830 hectare vom 
executa lucrări de prevenire si combatere 
a eroziunii solului : vom Însămi nta si 
supraînsămînta cu ierburi perene 100 hec
tare pășune, iar 550 hectare vor fi insă- 
mintate. în cultură dublă, cu porumb pen
tru masă verde și siloz ; suprafața arabilă 
va crește cu 5 hectare.

Prin organizarea exemplară a formațiilor 
mari de mecanizatori și cooperatori, a 
muncii în acord global, vom folosi la în
treaga capacitate tractoarele și mașinile 
agricole. întregul potential tehnico-mate- 
rial și uman de care dispunem ; vom re
duce cu 8 la sută consumurile de carbu
ranți si energie electrică.

8. Sub conducerea organizației de partid, 
consiliul de conducere va organiza si des
fășura o susținută muncă politico-educativă 
în scopul ridicării conștiinței socialiste a 
cooperatorilor, pentru participarea lor la 
realizarea exemplară a sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor asumate în în
trecere. Toți cooperatorii vor participa la 
învătămîntul politioo-ideologic. la învătă- 
mîntul agrozootehnic de masă, la cursurile 
de calificare în meserii agricole si neagri
cole. precum sl la concursurile profesio
nale : vom cuprinde în acțiunea de cu
noaștere a conducerii tractorului si minui- 
rii mașinilor agricole toate cadrele de con
ducere. tehnice si economice, precum si 50 
cooperatori. O atentie deosebită vom acor
da generalizării experienței înaintate, a 
inițiativelor si metodelor fruntașilor. în
sușirii tehnologiilor moderne de lucru.

Cooperatorii din Schela sînt hotăriti să 
acționeze neobosit, cu devotament si res
ponsabilitate, pentru transpunerea neabă- 
tută în viată a indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, privind înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare.

ADUNAREA GENERALA 
A COOPERATIVEI AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE SCHELA, JUDEȚUL GALAfl

carea cărora să se realizeze In final eco
nomii de 5 la sută. Sporul de producție 
global realizat datorită contribuției cerce
tării va fi de peste 2 700 mii tone boabe la 
cereale, leguminoase și uleioase, asigurind 
unităților producătoare beneficii suplimen
tare de peste 500 milioane lei in anul de 
plan. Se vor mai realiza sporuri de pro
ducție de 6 milioane tone furaje de volum 
și 550 mii tone de tulpini de in și cinepă, 
cu beneficii suplimentare de 90 milioane 
lei. Pe baza extinderii în producție a teh
nologiilor perfecționate, cu consum redus 
de energie și combustibil și ca urmare a 
administrării rationale a îngrășămintelor 
și apei de irigare, pe o suprafață de un 
milion hectare se vor realiza economii de 
peste 250 milioane lei și 1 200 tone moto
rină.

3. Pentru generalizarea mai rapidă în 
marea producție a rezultatelor obținute, 
cercetătorii institutului — în afara sarci
nilor de cercetare — vor efectua 15 000 ore 
deplasări la fermele producătoare de să- 
mință. Ei vor participa și răspunde, direct, 
împreună cu specialiștii din unități, con
form sarcinii trasate de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu. de executarea 
unor lucrări de calitate si de valoarea bio
logică a semințelor produse în toate 
C.U.A.S.C.-urile din județele Călărași și 
Prahova.

4. în sectorul de producție al institutu
lui, prin gospodărirea și valorificarea su
perioară a capacităților existente, se va 
depăși planul cu 5,5 la sută la producția 
globală agricolă, cu 4 la sută la producția 
marfă și cu 11 la sută la semințe pentru 
export — relația devize libere. Prin creș
terea producțiilor medii la hectar, în baza 
introducerii in cultură a noilor soiuri și 
hibrizi, a tehnologiilor noi, precum și prin 
utilizarea rațională a forței de muncă, prin 
reducerea cheltuielilor materiale. benefi
ciile planificate vor fi depășite cu peste 10 
la sută.

Sub conducerea organizației de partid 
întregul colectiv al institutului nostru este 
ferm hotărit ca. prin înfăptuirea unui am
plu program de măsuri tehnico-organizato
rice. prin utilizarea la maximum a poten
țialului de creație tehnică și științifică și 
a bazei materiale de care dispune, să asi
gure depășirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în întrecerea socia
listă în anul 1982, contribuind astfel la în
făptuirea cu succes a revoluției agrare in 
tara noastră.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.
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Pentru cointeresarea producătorilor în creșterea producției de bunuri agroalimentare
PRETURI REALISTE, FUNDAMENTATE ECONOMIC

• *

„Aplicarea măsurilor de actualizare și îmbunătățire a prețurilor în 
industrie și a prețurilor produselor agricole impun ca o necesitate obiectivă 
corelarea corespunzătoare a prețurilor de desfacere; asigurarea unui echilibru 
corespunzător al prețurilor constituie un factor hotărîtor al bunei desfășurări 
a activității economice".

NICOLAE CEAUȘESCU
în contextul obiectivelor stabilite de 

Congresul al XII-lea al partidului și 
al celor decurgi nd din Programul 
privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială, industriei ali
mentare ii revine sarcina de a 
asigura imbunătătirea aprovizionării 
populației cu bunuri alimentare. în 
cantități îndestulătoare și de calitate 
superioară. Este o sarcină pe cit de 
mare prin implicația ei economico- 
socială. pe atît de importantă prin 
răspunderea ce ne revine nouă, celor 
ce lucrăm in această ramură, de a 
fabrica și pune la dispoziția popu
lației. in mod ritmic, un volum cit 
mai mare de bunuri alimentare și 
intr-o gamă mereu mai diversificată.

Participarea industriei alimentare 
la dezvoltarea econom ico-socială a 
țării constă tocmai în crearea unui 
fond de bunuri alimentare în măsură 
să satisfacă cerințele de consum ale 
populației, tot mai exigente din 
punct de vedere calitativ. Acesta 
pune in fața industriei alimentare 
sarcini cu totul noi ce vizează însăși 
reconsiderarea actualelor proporții 
între diferitele subramuri producă
toare de bunuri alimentare, priori- 
■yte acordindu-se acelora care con
tribuie la realizarea unei alimentații 
echilibrate, bogate în substanțe nu
tritive, fundamentată științific, cores
punzător necesităților reale ale or
ganismului impuse de condițiile spe
cifice de muncă și de viață ale fie
cărui om. în acest scop s-au alocat, 
și în acest cincinal, importante fon
duri materiale și bănești pentru dez
voltarea și modernizarea capacităților 
de producere a bunurilor alimentare. 
Investițiile cele mai mari urmează 
a fi făcute în subramurile-cheie. care, 
prin produsele pe care le fabrică, au 
cea mai mare pondere în alimenta
ția populației, astfel încît în 1985 
producția acestora să ajungă la 1.2 
milioane tone zahăr, 620 000 tone 
ulei, aproape 1.9 milioane tone carne 
și conserve din carne, 9.8 milioane 
hectolitri lapte și aproape 300 000 tone 
produse lactate. 480 000 tone pește 
ș.a.

O asemenea sporire a volumului 
de bunuri alimentare cere din partea- 
fiecărui colectiv de muncă să adopte 
măsuri deosebite care să asigure fo
losirea judicioasă a resurselor mate
riale și financiare încredințate spre 
gospodărire, așezarea întregii activi*  
tați pe principii economice sănă
toase. Or, este binecunoscut faptul 
că pentru aplicarea consecventă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, pentru mai buna cointeresare 
materială a producătorilor în spo
rirea producției este, absolut necesar 
ca fiecare unitate să-și acopere inte
gral cheltuielile din veniturile reali
zate și să asigure, totodată, un be
neficiu. Adică, să desfășoare o acti

vitate rentabilă. Desigur, principala 
condiție pentru a asigura rentabili
tatea unei întreprinderi o constituie 
reducerea cheltuielilor de producție 
pe unitate de produs. Dar o influ
entă mare asupra rentabilității in 
industria alimentară are și corelarea 
judicioasă intre costurile de produc
ție, preturile de producție și prețu
rile de desfacere cu amănuntul. 
Realizarea acestei corelații cores
punde intereselor economiei națio
nale, dezvoltării in ritm susținut a 
acestei ramuri cu rol deosebit de

Corelarea judicioasă a prețurilor - o cerință 
obiectivă a dezvoltării economiei naționale, 

a bunei aprovizionări a populației
important in asigurarea, bunurilor 
alimentare pentru populație.

Care anume sînt factorii obiectivi 
ce determină asigurarea unui echi
libru corespunzător între costurile 
de producție, preturile de producție 
și preturile de desfacere cu amă
nuntul ale bunurilor alimentare ?

în perioada îndelungată care a tre
cut de la stabilirea preturilor cu amă
nuntul la produsele alimentare de 
bază, cu toate măsurile ferme adopta
te pentru diminuarea consumurilor 
specifice, pentru creșterea producti
vității muncii, costurile de producție 
au sporit în primul rînd ca urmare a 
creșterii preturilor materiilor prime 
cu care se aprovizionează industria 
alimentară, precum și a creșterii 
preturilor combustibililor si energiei. 
Să ne referim, de pildă, la influen
tele pe care le-a generat majorarea 
prețurilor la materiile prime agricole 
pe care le prelucrează industria ali
mentară. Pentru stimularea producă
torilor agricoli în sporirea produc
ției. preturile de contractare si achi
ziții au fost majorate de mai multe 
ori în ultimele decenii. O asemenea 
majorare a avut loc anul trecut la 
produsele vegetale si animale. Pe 
ansamblul industriei alimentare a- 
ceste majorări au determinat, in 
1981. creșterea costurilor de produc
ție în industria alimentară cu circa 
12 miliarde lei. Noile măsuri adop
tate recent de conducerea partidului 
și statului nostru pentru stimularea 

producătorilor agricoli în creșterea 
producției și livrarea unor cantitâti 
mai mari de produse agricole la 
fondul de stat vor duce. în acest an. 
la creșterea veniturilor acestora cu 
peste 15.8 miliarde lei. Or. cea mai 
mare parte a acestui spor de veni
turi se va regăsi in prețurile majo
rate cu care unitățile industriei ali
mentare vor cumpăra de Ia agri
cultură produsele vegetale și ani
male. Ca atare. întreprinderile din 
ramura noastră vor produce tona de 
făină, carne, produse lactate, zahăr.

Vintilâ ROTARU 
adjunct al ministrului agriculturii 

și industriei alimentare

ulei etc. cu costuri de producție și 
mai ridicate.

Un alt factor care trebuie luat în 
considerare îl constituie creșterea 
prețurilor Ia combustibil și energie. 
Astfel, în industria alimentară 
prețul energiei electrice a sporit, în 
perioada 1976—1980. cu 12 la sută, 
prețul unei gigacalorii de energie 
termică — cu 25 la sută, iar al me
trului cub de gaz metan — de aproa
pe 2 ori. Bunăoară, prețul energiei și 
combustibilului pentru prelucrarea 
unui kilogram de carne sau lapte 
crește în anul 1982 de 2—2,3 ori față 
de anul 1973. Pe ansamblul industriei 
alimentare, aceste majorări de pre
turi vor influenta în acest an costu
rile de producție cu aproape 226 mi
lioane lei.

Costurile de producție la produsele 
alimentare au crescut si ca urmare 
a sporirii substanțiale a retribuției 
oamenilor muncii din unitățile aces
tui sector. Numai în cincinalul 
1976—1980. pe ansamblul industriei 
alimentare retribuția nominală a 
sporit cu 31.3 la sută, ceea ce rapor
tat la totalul personalului muncitor 
ocupat în această ramură înseamnă 
un spor de retribuții de 531 mili
oane lei. spor care, bineînțeles, de
termină majorarea costurilor de 
producție.

în procesul dezvoltării dinamice a 

acestei ramuri au intervenit, de ase
menea. mutații sensibile în structura 
calitativă a bunurilor alimentare ; 
au fost făcute investiții mari pentru 
modernizarea proceselor de produc
ție. pentru echiparea acestei ramuri 
cu instalații și utilaje de mare tehni
citate și complexitate. De-a lungul 
anilor au crescut nu numai preturile 
acestor instalații si utilaje, ci chiar 
costurile lucrărilor de construcții 
propriu-zise. ceea ce a dus la scum
pirea investițiilor și. implicit. la 
creșterea cotelor de amortizare, care 

aproape s-au dublat în cazul unor 
produse realizate în industria ali
mentară.

Toate acestea au determinat o creș
tere, an de an, a costurilor de pro
ducție la majoritatea bunurilor ali
mentare. Bunăoară, costurile de pro
ducție la zahăr sint acum de două 
ori mai mari decit în 1952. iar la 
ulei — cu 50 la sută mai mari. In
fluente mari asupra costurilor de 
producție au exercitat modificările 
de preturi amintite, practic la toate 
produsele alimentare. Pe ansamblul 
acestei ramuri, preturile de produc
ție au sporit, in ultimii 5 ani. cu 
24,3 la sută, creșterile fiind de 39.4 
la sută la carne. 49 la sută la lapte 
de consum. 27 la sută la făina de 
grîu. 38 la sută la pește oceanic etc.

Desigur, nu este posibil ca aseme
nea modificări importante de prețuri 
la materiile prime sau la energie să 
fie incluse, continuu, ori de cite ori 
se produc, în prețurile de desfacere 
cu amănuntul. Dar, după cum se cu
noaște, la o serie de bunuri alimen
tare prețurile cu amănuntul au ră
mas, de multă vreme, nemodificate, 
din anumite rațiuni, mai ales de or
din social. Așa, bunăoară, la ulei, 
zalî^fc și orez prețurile cu amănun
tul srnt cele stabilite acum trei de
cenii. Este cit se poate de evident că 
o asemenea situație impune mai buna 
așezare pe principii economice a ac
tivității întreprinderilor care produc 
bunuri alimentare, stabilirea unei co
relații corespunzătoare intre costurile 
de producție și prețurile de livrare, 

de natură să asigure rentabilizarea 
fiecărui produs. Cu atit mai mult 
acum, in condițiile aplicării noului 
mecanism economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, nici o între
prindere nu trebuie să lucreze cu 
pierderi. Și principala cale pentru 
evitarea acestor pierderi este core
larea prețurilor de desfacere cu amă
nuntul cu prețurile de livrare, care 
să aibă la bază costuri reale.

Sîntem conștiențl de răspunderea 
ce ne revine de a acționa pentru ca 
prin măsuri tehnice, organizatorice 
și gospodărești să reducem cit mai 
substanțial costurile de producție. 
Dar oricit de mari ar fi eforturile 
pe care le-am depune, rezervele 
de economisire existente realmente 
în fiecare întreprindere prelucrătoa
re nu pot compensa creșterile costu
rilor de producție și nu pot asigura 
o rentabilitate normală. Dimpotrivă, 
odată cu noua majorare a prețurilor 
la materiile prime agricole, costurile 
de producție vor crește și mai mult, 
ceea ce ar însemna ca întreprinderile 
din industria alimentară să livreze 
produsele în rețeaua comercială la 
prețuri mai mici decit costurile efec
tive, să înregistreze pierderi. Este 
limpede însă pentru fiecare dintre 
noi că menținerea prețului de 
desfacere cu amănuntul sub costurile 
reale de fabricație nu este de natură 
să stimuleze întreprinderile prelucră
toare in sporirea volumului de bu
nuri alimentare și îmbunătățirea ca
lității acestora, pentru a fi satisfăcute 
în tot mai bune condiții cerințele de 
consum ale populației. Iată de ce 
îmbunătățirea prețurilor de desface
re cu amănuntul la produsele alimen
tare, corelarea lor corespunzătoare 
cu costurile de producție și prețu
rile de producție constituie o cerință 
obiectivă pentru buna desfășurare a 
activității economice, pentru dezvol
tarea economică a țării. în ce ne 
privește, această măsură este menită 
să contribuie la punerea mai deplină 
in valoare a potențialului industriei 
alimentare, la obținerea unor canti
tăți de bunuri de consum cit mal 
mari, de calitate superioară, în ve
derea aprovizionării în condiții co
respunzătoare a populației.

Pornind de la ideea că corelarea 
mai judicioasă a prețurilor nu poate 
fi redusă la o simplă operație finan- 
ciar-contabilă, ci trebuie să repre
zinte un important pas înainte în 
trecerea la o nouă calitate, noi, cei 
care lucrăm în industria alimentară, 
vedem în această corelare o acțiune 
de mare importanță economică, în 
cadrul căreia ne revine sarcina de 
înaltă răspundere de a asigura stabi
litatea de durată a prețurilor de pro
ducție și, implicit, a celor de desfa
cere. Aceasta cere angajarea fermă a 
tuturor colectivelor de întreprinderi 
din industria alimentară pentru rea
lizarea integrală a planului produc
ției fizice in structura sortimentală 
prevăzută, o activitate susținută pen
tru modernizarea tehnologiilor de fa
bricație. reducerea cheltuielilor ma
teriale și a costurilor de producție, 
valorificarea superioară a resurselor 
de materii prime și ridicarea efi
cienței economice, corespunzător sar
cinilor ce ne revin din hotăririle ce
lui de-al XII-lea Congres al partidu
lui. Aceste sarcini se circumscriu în 
obiectivul fundamental al îmbunătă
țirii aprovizionării populației cu bu
nuri de consum și înfăptuirea lor va 
spori contribuția industriei alimen
tare la ridicarea bunăstării întregului 
popor.

„Avantaje care ne stimulează 
să realizăm și să livrăm statului 

mai multe produse agricole44
Experiența cooperativei agricole 

din comuna Slobozia Mîndra. jude
țul Teleorman, demonstrează un 
fapt pe care oamenii muncii din a- 
ceastă comună, ca și cei din alte 
unități agricole, l-au înțeles limpe
de : sporirea producției și livrarea 
la fondul de stat a unor cantități 
mari de produse vegetale și animale 
constituie singura cale prin care se 
poate acționa pentru întărirea eco
nomică a unităților agricole si creș
terea veniturilor cooperatorilor. în 
urmă cu cîtiva ani. această uni
tate înregistra datorii către stat, iar 
veniturile cooperatorilor se aflau 
sub nivelul posibilităților de care 
dispune . ea. Dar iată că. în 1981 be
neficiile cooperativei au ajuns la 
circa două milioane lei. Cum s-a 
acționat pentru a spori eficienta eco
nomică ? Am pus această întrebare 
tovarășei Fănica 
Udma, președin
tele cooperativei, 
o femeie inimoasă 
care se află in 
fruntea acestei u- 
nități doar din 
anul 1979. în acest 
răstimp scurt s-a 
realizat redresa
rea economică a 
cooperativei.

— Esențiale pentru dezvoltarea 
economică a oricărei cooperative a- 
gricole si pentru sporirea veniturilor 
cooperatorilor sint creșterea produc
ției vegetale și animale, livrarea 
unor cantități cit mai mari de produ
se la fondul de stat. Vreau să mă 
refer in primul rînd la producția ve
getală. deoarece cooperativa noas
tră dispune de circa 3 500 hectare 
teren. Comparativ cu 1979. anul tre
cut producțiile medii la hectar au 
crescut la griu de la 3 266 kg la 
4 050 kg : la porumb de la 5 008 kg la 
7 002 kg ; la floarea-soarelui de la 
2 000 kg la 2 278 kg. La orz. recolta 
s-a menținut in jurul a 4 000 kg la 
hectar, iar la sfecla de zahăr — 31 000 
kg la hectar. De pe cele 300 hectare 
cu orez am obținut anul trecut 3 015 
kg la hectar, față de 2 220 kg în 1980. 
Aș vrea să mă refer, în principal, 
la porumb, cultură la care prin res
pectarea tehnologiilor se pot obține 
randamente mari la hectar. Anul tre
cut. deși vremea nu ne-a prea aju
tat. de pe cele 940 hectare irigate 
am obținut, in medie, peste 7 000 kg 
boabe, livrînd suplimentar la fon
dul de stat 920 tone. Am avut sole 
cu porumb de pe care s-au recoltat 
aproape 10 000 kg la hectar.

— Ce loc ocupă zootehnia în ca
drul producției cooperativei ?'

— Un loc de frunte. Nici nu s-ar 
putea altfel. Producția de lapte pe 
fiecare vacă furajată a crescut de la 
1 400 litri in 1978 la 2 150 litri în 
1980 și la 2 872 litri în anul trecut. 
Ca urmare, in 1981 sectorul zooteh
nic ne-a adus un venit de 7.2 mili
oane lei. Planul Ia lapte, de exem
plu. a fost depășit cu 870 litri de 
fiecare vacă furajată.

OPINIILE Șl CALCULELE 
UNUI PREȘEDINTE 
DE COOPERATIVĂ 

AGRICOLĂ

Rentabilitatea în cadrul cooperati
vei noastre a sporit si prin extinde
rea altor activități care ne permit 
să realizăm producții mari cu 
cheltuieli reduse. Bunăoară, anul 
trecut am crescut 220 000 pui de car
ne în cîteva grajduri vechi și am 
avut, totodată. 5 000 de găini ouă- 
toare.

— Un an agricol s-a încheiat, iar 
altul a început. Cum se vor reflecta 
in veniturile cooperativei și ale coo
peratorilor avantajele acordate prin 
recentele decrete ale Consiliului de 
Stat privind contractările si achizi
țiile de produse agricole ?

— Pornind de la producțiile obți
nute în 1981. pot să spun că venitu
rile suplimentare ce se vor realiza în 
acest an vor consolida și mai mult 
din punct de vedere economic coo
perativa noastră. Argumentul îl con

stituie chiar cal
culele făcute de 
noi. Astfel, la ni
velul producțiilor 
planificate la hec
tar — 4 200 kg 
griu. 4 700 kg orz. 
7 300 kg porumb, 
3 000 kg floarea- 
soarelui. 40 000 kg 
sfeclă de zahăr, 
3 470 kg orez — la 

nivelul producției de 2 200 litri lap
te de fiecare vacă furajată, vom be
neficia de venituri suplimentare însu- 
mînd 10 milioane lei. S-ar putea spu
ne că e destul. Dar noi sintem ho- 
tărîți să obținem, peste plan la hec
tar, 800 kg griu și 700 kg porumb, iar 
în zootehnie — 700 litri în plus de 
fiecare vacă furajată. Ca urmare a 
producțiilor sporite pe care ne-am 
propus să le realizăm vom livra statului 
1 990 tone grîu. 1 410 tone Orz. 7 000 
tone porumb. 1 050 tone floarea-soa
relui, 235 tone carne de pasăre si can
tități importante de alte produse. 
Deci, avantajele prevăzute in cele 
două decrete ne stimulează să reali
zăm și să livrăm statului mai multe 
produse agricole.

— Concret, cum înțeleg cooperato
rii și mecanizatorii din comuna Slo
bozia Mîndra să răspundă încă de 
acum noilor măsuri de sporire a co
interesării ?

— Pregătind exemplar producția 
agricolă a anului in care am intrat 
în toamnă am executat arături pe 
întreaga suprafață. Pe 600 hectare cu 
griu au fost executate lucrări de fer
tilizare cu uree, lucrare care este in 
curs de executare pe alte 300 hecta
re. Pe 50 de hectare, destinate fura
jelor, noi am administrat 2 000 tone 
gunoi de grajd, iar pe terenurile din 
luncă transportăm în această perioa
dă alte 1 500 tone îngrășăminte na
turale. .Toate eforturile noastre 
urmăresc creșterea randamentelor in 
producția vegetală Si animală pen
tru a livra cantităti sporite la fon
dul dg stat.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

------------- AUTOAPROVIZIONAREA--------------
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale cetățenilor

JUDEȚUL 
CARAS-SEVERIN ■

Convorbire cu tovarășul Ion GEANA,
prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

— Care sint nivelurile de producție 
la care urmează să se ajungă in anul
1982. potrivit programului județean 
privind autoconducerea și autoapro- 
viZlonarea teritorială, adoptat in re
centa sesiune a consiliului popular ?

— Sarcinile de plan — subliniez, 
de plan — pentru acest an nu pre
zintă creșteri fată de prevederile 
planului pe 1981. Cu o singură ex
cepție : producția de lapte ce urmea
ză a fi livrată la fondul de stat din 
gospodăriile populației. Comparativ 
însă cu realizările din 1981 — subli
niez și de astă dată, cu realizările — 
indicatorii planului de stat pentru 
1982 prezintă creșteri importante.. Ast
fel. producția de cereale trebuie să 
sporească cu 43 la sută la grîu si 45 la 
sută la porumb, cu 145 la sută la le
gume, cu 71 la sulă la cartofi, cu 91 
Ia sută Ia fructe. De asemenea. în 
zootehnie, față de realizările din 1981. 
in acest an se prevăd sporuri de pro
ducție de 36 la sută la carne si de 78 
la sută la lapte.

Sint creșteri — sau mai exact nive
luri de plan — care vorbesc de la 
sine despre rezervele existențe, dar 
și despre deficientele ce au existat în 
munca noastră, precum și. bineînțeles, 
despre responsabilitățile majore care 
ne revin în acest an pentru valorifi
carea resurselor proprii de creștere 
a producției agroalimentare.

— Aceste niveluri de producție, 
planificate pentru anul acesta, reflec
tă, sau nu, potențialul real (e rindul 
nostru să subliniem) de care dispu
ne județul ?

— Ne revin si în acest an. dar mai 
ales în perspectiva întregii perioade

Continuăm astăzi suita de convorbiri cu factori de răspundere din 
consiliile populare, referitoare la aplicarea in viață a principiilor auto
conducerii și autoaprovizionării tuturor localităților țării, așa cum au 
fost statuate prin Legea autoaprovizionării, prin documentele de partid 
și de stat, dezbătute și aprobate de Plenara din noiembrie 1981 a C.C. 
al P.C.R. și de forul legislativ suprem al țârii, Marea Adunare Națională,

„Aplităm un tomplex de măsuri 
pentru vulorifitureu rezervelor 

de creștere u producției 
agroalimentare"

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI AGROALIMENTARE ÎN ANII 1981-1985 ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

la care se referă programul de auto- 
conducere și autoaprovizionare. sar
cini cu adevărat mobilizatoare.

Concret, pină în anul 1985 ne vom 
asigura treptat, din producția județu
lui. întregul necesar de consum al 
populației la carne de vită si de oaie, 
la lapte, cereale, legume de vară și 
de toamnă, fructe, struguri si cartofi 
de toamnă. Mai mult decit atît. in 
1985 vom avea si un excedent de pes
te 8 600 tone de fructe si aproape 9 000 
tone de carne de bovine si de ovine, 
care se vor putea livra la fondul de 
6tat. Valoric cel puțin, aceste livrări 
vor compensa cele 3 500 tone de car
ne de porc și de pasăre si cele 2 500 
tone de legume timpurii. 50 milioane 
de ouă și 12 000 tone de cartofi tim
purii si de vară pe care urmează să 
le primim din alte județe. Dealtfel, 
încă din acest an ne vom asigura in
tegral, prin autoaprovizionare, ne
cesarul de porumb și de fructe, iar 
la carne de bovine șl de ovine 
vom avea un însemnat excedent.

— Recent, in adunările generale 
cetățenești s-au dezbătut programele 
locale de autoaprovizionare. Vă ru
găm sd ne spuneți ce pondere vor 
avea in balanța autoaprovizionării 
propunerile și inițiativele pafticipan- 
ților la aceste forumuri de dezbatere 
democratică ?

— Este greu de făcut, riguros exact, 
de pe acum, o apreciere cantitativă, 
globală. Se poate aprecia însă va
loarea inițiativelor cetățenești, re
ținute ca atare, pentru a fi 
generalizate, in programul jude
țean de autoaprovizionare. dintre care 
amintim: • acordarea cu prioritate, 

pentru cosit, a tinetelor și a terenu
rilor înierbate, situate de-a lungul 
căilor de comunicație si canalelor, 
celor care contractează, la nivelul 
sarcinilor de plan, carne sl lapte, 
precum și aprovizionarea prioritară 
a acestora cu o cotă parte din paiele 
și cocenii de porumb recoltați. Ast
fel se vor asigura crescătorilor 
de animale suplimentar cantități su
ficiente pentru a hrăni circa 5 000 de 
bovine. Ceea ce inseamnă. in echiva
lent carne, aproape 2 000 tone, in 
viu : mai bine de o treime din ne
cesarul de consum al județului ; • a- 
tribuirea unei suprafețe de minimum 
5 000 ha. pentru cultura dublă — 
după orz și griu — membrilor coope
ratori care cresc si contractează ani
male; • repartizarea celor mai bune 
pășuni și admiterea la pășunat. con
diționat de contractarea produselor 
animaliere, conform sarcinilor stabi
lite pentru fiecare gospodărie. Se 
estimează, pe această bază, o creș
tere de 1 la sută a producției de lap
te. E un singur procent, dar. în ci
fre absolute. înseamnă aproape 
10 000 hl de lapte.

Va continua de asemenea acțiunea 
de identificare a terenurilor virane si 
necultivate din perimetrele construi- 
bile ale localităților sau din afara 
acestora, care vor fl atribuite cetățe
nilor ce se angajează să le cultive cu 
legume și cartofi. în acest fel. numă
rul familiilor care îsi vor asigura 
peste 50 la sută din necesarul de car
tofi si legume proaspete de pe Ioturile 
atribuite de primării va ajunge la 
peste 14 000.

— Baza materială a autoaprovizio
nării nu se reduce insă doar la pă- 
mint și finețe...

— Firește. Bănuiesc la ce vă refe
riți. întreprinderea județeană de gos
podărie comunală și locativă. între-

prinderea județeană de producție In
dustrială și prestări servicii și Uzina 
de construcții metalice și mașini 
agricole — Bocșa vor produce între
gul necesar de mașini, unelte și acce
sorii pentru gospodăriile populației.

— Inclusiv caiele ?
— Inclusiv caiele. De asemenea. In 

magazinele I.L.F. și ale cooperației de 
consum, la Centrul de semințe si le
gume din Caransebeș se vor pune la 
dispoziția populației 54 milioane de 
răsaduri și 3 243 kg de semințe, can
tități suficiente si în sortimentele ne
cesare : ardei, castraveți, dovlecei, gu
lii și gulioare. legume și verdețuri, 
rădăcinoase. tomate si varză. Centrele 
de selecție ale direcției generale pen
tru agricultură și industrie alimen
tară sint de pe acum in măsură să 
pună Ia dispoziția crescătorilor de 
animale 159 de tăurasi și 400 de ber
beci de reproducție din rase supe
rioare.

— Față de condițiile naturale ale 
județului, creșterile prevăzute pen
tru producțiile de cereale sint destul 
de îndrăznețe. Cum veți asigura rea
lizarea lor ?

— Prin măsuri concrete luate din 
prima etapă, de la alegerea soittri- 
lor. Am impus Agrosemului să 
procure nu orice fel de semințe, ci 
soiuri potrivite condițiilor din județ. 
Au și fost asigurate 400 tone de griu 

și 400 tone de porumb pentru sămîn- 
ță din soiurile și hibrizii corespun
zători condițiilor pedoclimatice din 
zona necooperativizată a județului, 
prin utilizarea cărora se va realiza 
un spor de producție de circa 5 000 
tone de griu și aproape 12 000 tone 
de porumb. Ceea ce înseamnă apro
ximativ 23 la sută din fondul de ce
reale destinat consumului populației.

— Sporurile de producție obținute 
In gospodăriile populației se adaugă, 
intr-adevăr, dar nu suplinesc marea 
producție agricolă, din unitățile de 
stat si cooperatiste. Deci, cum se va 
asigura realizarea sarcinilor de plan 
ce revin marilor unități socialiste de 
producție ?

— Prin disciplină tehnologică, prin 
dezvoltarea și modernizarea cores
punzătoare a bazei tehnico-materiale 
de producție, prin creșterea răspun
derii tuturor cadrelor șl lucrătorilor 
din agricultură. în programul jude
țean de autoconducere și autoapro
vizionare sint prevăzute o seamă de 
acțiuni specifice ce urmează a fi rea
lizate pînă în 1985. Dintre care cea 
mai importantă este punerea in 
funcțiune a unor importante obiec
tive agrozootehnice : două complexe 
de creștere si îngrășare a porcilor 
vor asigura 10 000 tone de carne 
anual (circa 90 la sută din necesarul 
populației din orașele și centrele 

muncitorești), opt complexă de vaci, 
care vor asigura sporirea producției 
de lapte la fondul de stat cu peste 
110 000 hl. capacități noi de creștere 
și îngrășare a tineretului taurin, ex
tinderea capacității întreprinderii 
avicole de stat — Bocșa cu 110 000 
găini ouătoare.

Am definitivat si mijloacele con
crete de acțiune dună o consultare 
largă a tuturor specialiștilor, oe baza 
unor studii temeinice, făcute de co
misiile permanente de deputati. si a 
concluziilor cu caracter general reie
șite din adunările cetățenești si sesiu
nile consiliilor populare, a experien
ței din anii trecuți — pe care am 
apreciat-o critic si autocritic si cind 
a fost vorba de succese, nu numai de 
neîmpliniri.

— Sînt primele și singurele ase
menea programe de măsuri din ulti
mii ani ?

— Nu. Nu sînt nici primele, nici 
singurele. Numai că de astă dată vor 
fi cu certitudine traduse în viată. Și 
ne bazăm cind facem această afirma
ție categoric^ pe realismul măsurilor 
preconizate, ne concretețea sarcinilor 
și răspunderilor, pe buna organizare 
a realizării lor, pe recentele măsuri 
legislative, menite să stimuleze, prin 
noile preturi la contractare si achi
ziție. munca mai multă si mai rod

nică. ca Si pe măsurile legislative de 
natură să asigure întărirea ordinii si 
disciplinei in muncă.

Programul de autoconducere si 
autoaprovizionare pentru anul 1982 
și pentru perioada 1982—1985. mă
surile preconizate pentru reali
zarea acestui program presupun o 
schimbare radicală in optica și stilul 
nostru de muncă, al primăriilor, 
al fiecărui deputat și cetățean. Pen
tru că, de astă dată, avem o răspun
dere mai mare, fundamental nouă 
— de a face totul pentru valorifi
carea întregului potențial productiv 
de care dispune comuna, orașul, ju
dețul în care trăiești și muncești. Ca 
simplu cetățean. Și. cu atît mai mult, 
ca factor cu muncă de răspundere.

Tocmai de aceea, personal, consider 
că acum, cel mai important lucru este 
ca fiecare să înțeleagă bine ce sarcini 
și răspunderi ii revin. ' să pună 
toată capacitatea sa de muncă în sluj
ba realizării acestor sarcini. Pentru 
că avem un program de autocondu
cere și autoaprovizionare mobiliza
tor. dar realist, bine chibzuit. Un 
program de muncă a cărui înfăptuire 
depinde numai și numai de noi 
înșine.

Convorbire realizată de
Florin CIOBANESCU
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Unirea din 1859-etapă importantă spre desăvîrșirea 
unității naționale a tuturor românilor

MANIFESTĂRI OMAGIALE CONSACRATE APROPIATEI 
ANIVERSĂRI A ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Eveniment Istoric determinant 
centru poporul nostru" — astfel 
caracterizează tovarășul Nicolae 
Ceausescu Unirea din 1859. care a 
dus bazele statului national român. 
In aprecierea consecințelor unui e- 
veniment. investigația istorică dis- 
Dune de ceea ce se numește ..regu
la epilogului" : cu cit cercetătorul 
trecutului se află mai departe în 
timp de fenomenul istoric studiat, 
cu cit deci perspectiva sa de cu
prindere este mai largă, cu atît el 
are o capacitate sporită de înțe
legere si. prin urmare, de cintări- 
re a însemnătății acestui fenomen 
fată de martorul ocular prins in 
viitoarea faptelor cotidiene. In 
perspectiva istoriei, epoca Unirii, a 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 
în timpul căreia Unirea a fost con
solidată. aoare drept una dintre 
cele mai fecunde perioade din is
toria poporului român. Amploarea 
si diversitatea realizărilor din acei 
ani. avîntul general De care l-a în
registrat ne toate planurile socie
tatea românească după 1859 arată, 
peste orice Dutintă de tăgadă, că 
Unirea Moldovei cu Muntenia a 
fost expresia unei necesități obiec
tive. determinate de stadiul de dez
voltare a națiunii române, care re
clama statul național. Atunci, în 
acea zi pururea glorioasă din 24 ia
nuarie 1859 s-au pus temeliile 
României modeme, dar statul creat 
nu era independent — ci nu
mai autonom — și nu-i cuprin
dea pe toti românii din vatra 
vechii Dacii. Aceste două obiecti
ve rămineau deci înscrise în pro
gramul politic al națiunii române. 
Dar dacă în 1859 nu fusese cu 
putintă împlinirea acestor vechi 
deziderate. este incontestabil că 
statul român creat prin actul de 
la 24 ianuarie 1859 a constituit un 
mare pas inainte spre independen
tă si desăvîrșirea unității națio
nale.

Contemporanii au înțeles corect 
direcția in care evolua tinărul stat 
român : un observator diplomatic 
nota că „Dubla alegere (a lui Ale
xandru Ioan Cuza — n.n.) echi
valează cu Unirea Principatelor ; 
Unirea Principatelor înseamnă in
dependenta lor", iar în 1861 can
celarul Imperiului habsburgic aver
tiza că „unirea nu face decît să 
deschidă drumul spre o completă 
independentă a Daco-României".

Aceste constatări erau de dome
niul evidentei : nivelul de dezvol
tare a societății românești, exigen
țele progresului ei. ca Si poziția 
internațională a statului român e- 
rau incompatibile cu menținerea 
stării de dependentă fată de Poar
ta otomană. întreaga domnie a lui 
Alexandru Ioan Cuza a fost în
chinată consolidării Unirii si cîsti- 
gării progresive a drepturilor unui 
stat independent. De la măsurile 
de limitare a iurisdictiei consu
lare (consulatele străine dispuneau 
de drepturi aflate în dezacord cu 
atributele unui stat suveran) si Dină 
la abolirea unor forme de proto
col care simbolizau dreptul de su
zeranitate al Porții sau a statutu
lui privilegiat al altor puteri.

Politica de dobîndire a indepen
dentei nu se putea limita însă nu
mai la opțiunea diplomatică : cea 
militară nu putea fi omisă. A de
curs de aici necesitatea de a con
stitui instrumentul militar capabil 
să aoere noul stat în caz de pri
mei die si să smulgă neatirnarea pe 
cîmpul de luptă, dacă ea nu pu

Un ideal care strălucește ca o stea în ini
A fost firesc ca ideea sublimă a 

unității naționale a tuturor români
lor și lupta pentru transpunerea în 
viață a acestei idei să afle în inima 
și conștiința scriitorilor noștri un 
puternic ecou, nu numai în cadrele 
secolului al XIX-lea, ci cu vibrații 
prelungi și în secolul nostru.

La mijlocul secolului al XIX-lea, 
In perioada pregătirii și desfășu
rării revoluției de la 1848. ca și în 
anii următori, cînd participanții 
activi la revoluție se străduiau, atît 
in țară, cit și in străinătate. să 
continue nobilele ei idealuri, ideea 
unității naționale devine unul din 
cele mai mărețe deziderate ale ma
selor populare, ale tuturor spirite
lor luminate, însuflețite de un ar
dent patriotism. Spre pildă, in 
ziarul Pruncul român al Iui C. A. 
Rosetti. in numărul din 12 iunie 
1848. se scria : „Uniți-vă cu noi, 
frați de dincolo de Milcov ; peste 
undele lui vă întindem. brațele, do
rind cu infocare a vă da sărutarea 
frăției si a libertății. Munteanul și 
moldoveanul sînt frați români, sint 
frați, o singură nație". De ase
menea, ideea unirii tuturor _ româ
nilor a fost constantă, majoră, și în 
gazeta Poporul suveran. Afirmată 
in articolul-program. a fost reluată 
de multe ori, dar cu deosebire în 
articolul intitulat Unirea Moldovii 
cu Țara Românească, publicat in 
numărul 9, din 19 iulie 1848. Subli- 
niindu-se că „străbunii noștri au 
infeles foloasele unei asemenea 
uniri", se lansa un indemn ca Adu
narea Națională să înscrie in pro
gramul său implinirea acestei aspi
rații fundamentale a poporului 
român : „Să lipsească acele barieri 
ce parcă s-au pus inadins ca să 
oprească frate pe frate a se îm
brățișa". Iar Nicolae Bălcescu, în 
1850, preciza : „Aceste condiții de 
putere de cari avem nevoie nu le 
putem găsi decît in 
tuturor românilor, in 
intr-o singură nație".

Scriitori români de 
secolului al XIX-lea 
Unirea atît prin participarea 
directă la dinamica desfășurare a 
evenimentelor politice, cit și prin 
operele lor literare. Cu mult timp 
inainte de înfăptuirea actului istoric 
al unității naționale, scriitorii noștri 
au folosit în operele lor noțiunea 
de „România", spre a sădi si mai 
puternic, in inima si conștiința tu
turor. această înălțătoare aspirație, 
încă din 1848 Vasile Alecsandri își 
intitulează o poezie de cald patrio
tism Deșteptarea României : „Iată ! 
lumea se deșteaptă din adînca-i le
targie ! / Ea pășește cu pas mare 
cătr-un țel de mult dorit. / Ah ! 
Trezifi-vă ca dînsa, frații mei de 
Românie ! / Sculați toți cu bărbăție, 
! Ziua vieții a sosit !“. Alecu Russo 

solidaritatea
unirea lor

la mijlocul 
au slujit 

lor

tea fi căpătată De calea tratative
lor. Pornind de la convingerea că 
„fiecare popor nu poate si nu tre
buie să se rezeme decît ne sine în
suși pentru a-si păstra independen
ta" — cum se scria intr-un articol 
publicat in 1864 — factorii militari 
de decizie în frunte cu Alexandru 
Ioan Cuza au urmărit crearea unei 
armate moderne la nivelul exigen
telor tehnicii si artei militare ce
lei mai înaintate. ODera înfăptui
tă în domeniul reorganizării si în
zestrării armatei românești a fost 
de cea mai mare însemnătate, si 
măsurile initiate în acei ani îsi 
vor arăta roadele la Plevna. Ra
hova si Vldin în 1877. Politica mi
litară s-a întemeiat ne colaborarea

Th. Aman HORA UNIRII LA CRAIOVA

dintre armata permanentă, trupele 
teritoriale si ..gloatele", adică ne 
conceptul „națiunii armate", care in 
cadrul organizării militare era o 
continuare a vechii instituții a 
..oastei ' celei mari" — forma pe 
care a îmbrăcat-o la români în 
evul mediu războiul întregului po
por pentru apărarea patriei.

Constituirea statului national ro
mân a fost, de asemenea, o etapă 
importantă spre desăvirsirea unită
ții naționale a tuturor românilor. 
Unirea Moldovei cu Muntenia nu 
a fost văzută de cei care au luptat 
pentru realizarea ei decît ca un pas 
spre unitatea deplină. încă de la 
începutul domniei. Alexandru loan 
Cuza a declarat că era preocupat 
de „buna stare și libertatea a tot 
ce poartă numele de român". La 
rindul lor, românii aflați sub stă- 
pîniri străine au văzut în statul na
tional. făurit în 1859. semnul pre
vestitor al apropiatei uniri cu fra
ții lor de același singe, deveniti ce
tățeni ai unui stat care trebuia să 
fie în curînd si al lor.

Principatele Unite, devenite apoi 
România, au exercitat o puternică 
atracție pentru românii rămași în 
afara hotarelor statului national. 
Pentru ei. Tara era România, bucu
riile si vicisitudinile ei le înain
tau sau întristau inima : pentru ea. 
pentru această tară care îi aștep
ta si se lupta să-i aibă ca fii ai 
ei. erau gata să-si iertfească totul.

așază în fruntea emoționantului său 
poem în proză titlul Cîntarea 
României. Cezar Bolliac introduce 
în volumul de versuri din 1857 
poezia La România, în care spunea 
că „dacii și romanii născură pe 
români". In timpul studiilor la 
Paris. în 1852, Al. Odobescu scrie 
poezia Odă României, exprimin- 
du-și convingerea : „Soși-vei, timp 
ferice, cind trista Românie, / Șter- 
gind a sa plinsoare, cu mindră 
bucurie, / Își va vedea feciorii 
slăviți intre popoare, / Năltind 
semeți o frunte ce-n oarba lor 
minie / Vrăjmașii tării noastre 
cătau să o doboare. / Dar care-o vor 
încinge cununi izbîiiditoare !“.

Scriitorii noștri au menținut ne
întrerupt un climat favorabil unirii 
și unității naționale, au întreținut 
permanent entuziasmul maselor, re- 
levînd necesitatea și însemnătatea 
istorică a înfăptuirii unității națio
nale. Mijlocul cel mai eficient prin 
care au acționat a fost, bineînțeles, 
poezia, căreia i-au imprimat un 
viu caracter de manifest mobili
zator.

Alături de Vasile Alecsandri. care 
scrie în 1856 nemuritoarea sa Hora 
Unirii, aproape toți poeții timpului 
și-au înstrunat lira pentru a da ex
presie telurilor scumpe tuturor 
românilor : Unirea Principatelot 
este dedicată de Grlgore Alexan- 
drescu „viitorilor deputați ai Româ
niei" (publicată in ziarul Concordia 
«in 30 martie 1857), iar Cezar Bol
liac scrie Răsunet la Hora Unirii 
de d. V. Alecsandri (publicată în 
Buciumul, numărul 2 din 1857). O 
Hora Unirii scrie și C. D. Aricescu, 
în 1858. exclamînd : „Bravi copii ai 
României, / Alergați la joc ; / Și cu 
toti hora frăției / Invirtiți de foc... 
/ N-avem noi aceeași soarte / 
Ș-aceleași nevoi? / Un corp dară 
pin'la moarte / Să fim amlndoi".

Deosebit de semnificativ ne apare 
faptul că poeții acestei epoci abor
dează în poezia lor mobilizatoare o 
largă gamă tematică omagiind lupta 
poporului, idealurile în numele 
cărora el lupta, precum și pe stră- 
luciții militanți ai unirii, persona
lități cinstite și omagiate de popor 
pentru că i-a simțit cu adevărat ai 
iui, crezind în cuvîntul si exemplul 
lor și urmîndu-i în cele ce au trebuit 
înfăptuite. Astfel, unirea, persona
litatea prestigioasă a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza au fost cin- 
tate in mod plenar de poeții timpu
lui : Hora lui Cuza Vodă, Cuza Vodă, 
de Vasile Alecsandri : Măriii Sale 
Domnului Alexandru Ioan I, A- 
nul 1859. Pentru ziua Intrării 
sale In București de Grigora 
Alexandrescu ; Unirea, 24 Ianua
rie 1859, Trîmbița Unirii de C.D. 
Aricescu ; La România. Țărișoa
ra, Făt-Frumos, Călcarea de la Pa

Alexandru Ioan Cuza a folosit toa
te miiloacele pentru a sprijini miș
carea de emancipare a românilor 
din Imperiul habsburgic, de la le
găturile sale cu cercurile revoluțio
nare — de la care aștepta o ius- 
tă rezolvare a problemei naționa
le din Transilvania, incluzînd re
cunoașterea dreptului la autodeter
minare al populației românești — 
Dină la amplul si generosul con
curs dat ridicării culturale a ro
mânilor transilvăneni.

însemnătatea deosebită a Unirii 
din 1859 rezultă si din faptul că 
ea a accelerat ritmul de moderni
zare a structurilor economice si so
ciale ale societății românești. Ma
rile resurse ale Dămintului si do-

Dorului român fuseseră stinienite 
In dezvoltarea lor olenară nu nu
mai de dominațiile străine, dar si 
de absenta unui organism politic 
unitar. Or. Drin constituirea statu
lui român modern s-a creat un 
cadru institutional care oferea 
largi posibilități de progres eco
nomic si social-politic : noua su
prastructură politică aiuta la dez
voltarea bazei economice care o 
generase.

Principala problemă a moderni
zării structurilor societății româ
nești era cea agrară. A-l scoate pe 
țăran din captivitatea unor rapor
turi economice anacronice care-1 
condamnau la sărăcie și umi
lință fusese un obiectiv înscris 
încă in programul revoluției de 
la 1848. Rezistenta boierimii con
servatoare și intervenția impe
riilor otoman și țarist zădărni
ciseră atunci soluționarea proble
mei agrare. Dună Unire, ea s-a 
situat in centrul vieții politice ro
mânești. Dună anrige controverse 
declanșate de refuzul boierimii de 
a consimți la înfăptuirea reformei 
agrare, la 14/26 august 1864 a fost 
promulgată legea rurală, care îi îm
proprietărea oe țărani cu loturile 
de Dămînt aflate în folosința lor si 
abolea regimul de obligații de ca
racter feudal. Legea rurală a avut, 
incontestabil, anumite limite, iar a- 
Dlicarea ei a dat naștere la abu
zuri. dar in ansamblu ea a repre

lat de G. Baronzi ; Acvila stră
bună, Țara Românească către Mol
dova de Cezar Bolliac ; La Unire, 
La Cuza Vodă de Dimitrie Bolinti- 
neanu ; Odă la patrie, la români, 
Imn la 24 Ianuarie de G. Crețeanu ; 
Lui Alexandru Ioan I, 24 Ianuarie 
de Gr. H. Grandea ; La patrie de 
A. Sihleanu ; La Unire, Marșul 
Unirii de G. Sion ; Urare Princepe- 
lui Alexandru Ioan I, Țara mea de 
Gh. Tăutu etc.

Interesant de semnalat este fap
tul că. in perioada de pregătire a 
Unirii, propagarea idealului unită
ții naționale s-a realizat nu numai 
prin intermediul poeziei, ci si prin 
proză, chiar prin roman, deși 
această specie se afla, la noi. în 
faza incipientă. E vorba de romanul 
lui Alexandru Pelimon. Bucur, 
istoria fundării Bucureștilor, apărut 
in 1858, deci în ajunul Unirii.

Dar dintre scrierile în proză din 
perioada unirii, care au celebrat în
făptuirea unității naționale și au 
elogiat figura luminoasă a lui Ale
xandru loan Cuza trebuie amintit 
cu deosebire fragmentul din nuve
la lui Nicolae Filimon Nenorocirile 
unui slujnicar, publicată in 1861. 
Supremul elogiu pentru înfăptuirea 
Unirii a fost adus însă întregii na
țiuni române. La 9 februarie 1863. 
Mihail Kogălniceanu spunea: „Uni
rea e actul energic al întregii na
țiuni române...".

Ceea ce trebuie remarcat este 
faptul că scriitorii români au văzut 
în unire un eveniment hotăritor 
atît pe plan național, cit Si pe plan 
social, mărturisindu-și adeziunea 
fată de reformele întreprinse de 
Alexandru loan Cuza. In poezia 
Hora lui Cuza-Vodă. Vasile Alec
sandri exclama : „Frunză verde 
pom rodit, / De cind Cuza s-a dom
nit. / Pinele s-au mai dospit, / Oce- 
le s-au mai mărit. / Cuza-Vodă să 
trăiască / Oștile să le mărească. / Pe 
ciocoi să-i umilească, / Tară min
dră să-si croiască. / Pe călugări să-i 
spăsească, / Pe clăcași să-i dezro
bească / Cu moșii să-i dăruiască !“ 
Iar, Gr. H. Grandea, în poezia Lui 
Alexandru Ioan I, pentru dezrobi
rea țăranilor, saluta reforma agrară 
din timpul domniei acestuia : 
„Liber ești acuma, ai pămint si casă 
— / Tot ce ai dorit ! / Jugul asupri- 
rei nu te mai apasă. / De ale sclaviei 
lanțuri nu-ți mai pasă. / Căci pe 
toate Cuza falnic le-a zdrobit".

Semnificațiile istorice majore ale 
unirii au dăinuit mereu vii în ini
ma si conștiința scriitorilor noștri, 
ecoul lor prelungindu-se Dină in 
contemporaneitate. Amintim una
nim cunoscutele povestiri Moș Ion 
Roată șl Unirea și Moș Ion Roa
tă și Vodă Cuza de Ion Crean
gă. evocările Peste 50 de ani de
I. L. Caragiale și In zorii mintuirii 

zentat un factor de progres, care 
a înlăturat tiparele înguste si pa
ralizante ale unor raporturi aflate 
în contradicție cu cerințele econo
miei naționale si a deschis mai 
larg calea dezvoltării economico- 
sociale.

O amplă acțiune de dotare a sta
tului român cu instituții moderne 
a fost întreprinsă in chip sistema
tic și cu rezultate pozitive.

Și pe plan cultural. Unirea din 
1859 a marcat un considerabil pro
gres. In anii următori. învătămîn- 
tul primar a devenit obligatoriu, ge
neral si gratuit, a sporit numărul 
școlilor secundare, s-au înființat U- 
niversitatea din Iași si cea din 
București, a fost creată Societatea 
Academică Română, care reunea 
personalitățile cele mai de seamă 
ale culturii românești. Pătrunsă de 
spirit militant si receptivă la im
perativele independentei si unității 
naționale, cultura română modernă 
a devenit unul din principalii fac
tori ai luptei pentru propășirea sta
tului român, pentru desăvîrșirea u- 
nitătii sale.

Progresele înregistrate oe olan e- 
conomic. accelerarea dezvoltării in
dustriale a tării în perioada de duoă 
Unire s-au reflectat ne Plan so
cial în creșterea numerică a cla
sei muncitoare. în sporirea ponde
rii sale în viata tării. încă de la 
apariția sa De scena vieții social- 
Dolitice. noua clasă socială si-a în
corporat gîndirii si acțiunii sale re
voluționare. ridicîndu-le pe o treap
tă superioară, tradițiile luptei pen
tru realizarea unității national-sta- 
tale depline, pentru dobîndîrea și 
anoi apărarea independentei națio
nale.

Și, Intr-adevăr, în lupta pentru 
cauza unității si independentei na
ționale. strins îngemănată cu aceea 
a dreotătii sociale, clasa muncitoa
re s-a aflat cu o pilduitoare con
secventă in primele rînduri. toate 
marile acte istorice din enoea mo
dernă si contemporană a tării în
scriind la loc de seamă lupta, 
munca si iertfa sa.

Unitatea, independenta, dreptatea 
socială visate de socialiștii români 
au devenit realitate vie în anii noș
tri. anii în care clasa muncitoare, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a devenit clasă conducătoa
re în stat, in care, ca rezultat al 
luptei ei revoluționare. în Româ
nia a triumfat socialismul. In ju
rul partidului si ca urmare nemij
locită a înfăptuirii politicii sale, s-a 
consolidat necontenit sudura de aur 
a milioanelor de inimi și conștiințe 
ce alcătuiesc națiunea noastră socia
listă. a sporit mereu avuția națio
nală. temelia prosperității tării, a 
suveranității si independentei sale. 
Liber si demn, mai unit ca ori- 
cind. ponorul român privește cu 
încredere viitorul, ferm încredințat 
că unitatea sa de nezdruncinat in 
iurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
reprezintă chezășia învingerii oru» 
căror greutăți, a consolidării cu” 
ceririlor mărețe ale acestor ani. a 
transpunerii în viată a istoricelor 
programe de dezvoltare economico- 
socială. a înfăptuirii celor mai 
scumpe aspirații de libertate, in
dependentă, unitate, dreptate si 
prosperitate.
Dr. FI. CONSTANTINII!
Institutul de istorie „Nicolae lorga'

de Alexandru Vlahută. povestirea 
Cuza-Vodă de Mihail Sadoveanu, 
poemul dramatic Carmen saeculare 
de Dimitrie Anghel si St. O. Iosif.

Continuatori ai celor mai nobile 
și înaintate tradiții ale literaturii 
române clasice, scriitorii noștri con
temporani au adus un vibrant oma
giu actului istoric al înfăptuirii 
unirii, văzind-o. pe bună dreptate, 
ca început al unui nou destin al po
porului român, al strădaniilor și 
luptelor de ridicare a maselor de 
oameni truditori la o nouă condiție 
socială și umană. Edificatoare este, 
în acest sens, poezia Unirea de Mi
hai Beniuc : „Unire, de-o sută de 
ani, / Nădejde a celor sărmani. I 
Pe-atuncea visată cu dor. / Azi dată 
pe veci tuturor, / Fii veșnic slăvi
tă ! / Din vatra zdrebită-n bucăți / 
Atuncea porniși să te-arăți. / Și 
cheag ai ajuns pentru noi. / Icoană 
a vremilor noi. — / Fii veșnic slă
vită !“. Ființa Unirii de Petre Ghel- 
mez afirmă adevărul istoric că 
idealul unității naționale s-a con
cretizat la 24 ianuarie 1859. însă el 
a insufletit permanent poporul ro
mân, luminindu-ne și drumul în 
viitor.

In creația poeților noștri de azi 
Închinată unirii luminează puter
nic ideea că idealurile de dreptate 
socială și unitate națională s-au în
făptuit plenar in epoca noastră so
cialistă.

Ideea continuității istorice a idea
lului unității naționale o transpune 
emoționant și Fănuș Neagu în poe
mul în proză Cîntec amplu : „In 
ianuarie, cind se rup și cad abrupt 
zăpezile, sărbătorim, un neam în
treg, înălțarea celor mai mari băr
bați ai Moldovei și Munteniei care 
au săvirșit Unirea. Actul acesta, 
fundamental în istoria României, 
deschizindu-se în arc bogat spre se
colele de mărire, aprinde în ființa 
noastră o bucurie mereu nouă. El 
e ‘înscrisul făcut cu sîngele tuturor, 
atîmat pe toate viețile de om de pe 
acest pămint numai al nostru. De 
la inceputurile sale de dreptate și 
de luptă, duse de două mii de ani, 
cu credință, gindul unirii intr-o 
singură patrie a strălucit ca o stea 
in inima poporului român".

însuflețiți de un fierbinte patrio
tism. scriitorii noștri s-au prins 
bărbăteste. necontenit. în hora ro
mânească a unirii. Astăzi, cînd în 
unire indestructibilă ne făurim prin 
muncă liberă o tară nouă, senti
mentul unității naționale străbate 
ca un fir roșu creația materială și 
spirituală a poporului român, strins 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, in activitatea des
tinată dezvoltării necontenite a tă
rii, progresului ei multilateral.

Teodor VARGOLICI

ln întreaga țară continuă să se desfășoare entuziaste manifestări 
omagiale dedicate apropiatei aniversări a zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

In aceste momente deosebite, comuniștii, oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul patriei — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — iși reafirmă vibrant sentimentele de profundă dragoste, de inaltă 
stimă și prețuire față de secretarul general al partidului, președintele 
țării, de a cărui strălucită activitate se leagă cea mai rodnică perioadă 
din istoria patriei, creșterea prestigiului României socialiste în lume.

La Arad a avut loc o sesiune ști
ințifică omagială, dedicată apropia
tei aniversări a zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, con
ducători de întreprinderi și instituții, 
cadre didactice, oameni de artă și 
cultură. Au fost prezentate comuni
cări și referate, consacrate gîndirii 
revoluționare, sociale și politice a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, rolu
lui său determinant în fundamentarea 
teoretică și practică a activității 
creatoare și constructive a partidu
lui și statului nostru.

Tot la Arad s-a deschis o expozi
ție de carte social-politică. care reu
nește scrieri alese din operele pre
ședintelui României socialiste, edi
tate în tară Și în alte state ale lumii.

★
Apropierea aniversării zilei de 

naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cunoaște, și în armată, 
atmosfera specifică din preajma săr
bătorilor scumpe întregii națiuni 
române. în comandamente și unități, 
în instituții militare de învățămînt 
și la case ale armatei din toate gar
nizoanele au loc manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
prin care ostașii țării aduc un vi
brant omagiu secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate. Ei își exprimă de
votamentul profund, aleasa prețuire 
și recunoștința fierbinte față de con
ducătorul încercat al partidului și 
statului, ctitorul României socialiste 
moderne, pentru prodigioasa și neo
bosita sa activitate revoluționară 
consacrată, pilduitor, înfloririi mul
tilaterale a patriei, întăririi capacită
ții ei de apărare, consolidării inde
pendenței și suveranității naționale.

Biblioteca centrală a Ministerului 
Apărării Naționale a organizat o ex
poziție de carte intitulată : „în frun
tea patriei, a partidului — cel mai 
iubit fiu al poporului român". Sînt 
prezentate cele mai importante lu
crări ce pun în lumină eminenta 
personalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar consecvent și 
patriot înflăcărat, contribuția sa de
terminantă la dezvoltarea și apărarea 
patriei, la avîntul ei impetuos pe 
drumul comunismului, la îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste. Un loc distinct in expoziție 
este rezervat lucrărilor pe teme ale 
doctrinei militare naționale, al cărei 
strălucit fondator este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, sînt 
expuse exemplare din lucrări apă
rute în străinătate despre remarca
bila personalitate a președintelui

Cu prilejul împlinirii a 123 de ani 
de la Unirea Principatelor Române

împlinirea a 123 de ani de la Uni
rea Principatelor Române este mar
cată în școli și unități din învătămîn- 
tul superior printr-o largă suită de 
manifestări științifice si cultural- 
artistice. în cadrul unor expuneri, 
simpozioane, dezbateri și mese ro
tunde. recitaluri de poezie si muzică, 
sînt evidențiate multiplele semnifi
cații ale Unirii de la 1859 — moment 
de seamă în istoria poporului român.

în universități si alte institute de 
învățămînt superior, oadre didactice 
și cercetători in domeniul istoriei 
susțin comunicări științifice care în
fățișează lupta poporului român 
pentru unitate si independentă na
țională. Aceluiași eveniment îi sînt 
consacrate expoziții de artă plastică, 
reunind lucrări ce ilustrează mo
mente importante din istoria patriei.

★
în județul Constanta au avut loc o 

serie de manifestări politice consa
crate aniversării a 123 de ani de la 
actul istoric al Unirii Principatelor 
Române.

La Șantierul naval, constructorii 
de nave au audiat expuneri pe 
tema : 24 ianuarie 1859 — moment 
important din istoria luptei români
lor pentru unitate națională în ace
eași zi. la Casa de cultură a tinere
tului din Constanta s-a desfășurat 
simpozionul intitulat : „Ideea de uni
tate națională in istoria poporului 
român", iar in sala Universității cul- 
tural-stiintifice. actori ai teatrului 
dramatic din localitate au susținut 
un recital de versuri patriotice.

★
împlinirea a 123 de ani de la Uni

rea Principatelor Române prilejuieș

cinema
• Maria Mirabela : DOINA — 9,15;
11; 12,45; 14,30; 16,15; 18; 19,45. LIRA
— 15,30; 17,30; 19,30, 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, STUDIO — 
10; 12,15; 14,30; 17; 19,30.
• Mondo umano : FLACARA — 15; 
17; 19.
• Astrid, dragostea mea : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30;
14; 17: 19,30. FESTIVAL — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 8,45; 
11; 13.15; 15,45; 18,15; 20,30.
• Imigranți in Brazilia : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 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.
• Călăuza : EFORIE — 9; 12: 16; 19.
• Echipajul : BUZEȘTI — 16,30; 19,30.
• Ultima vînătoare : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți t VIITO
RUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un prieten pierdut : POPULAR — 
15; 17,15: 19.30.
• Pietonii aerului : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

României — militant perseverent 
pentru dezvoltarea colaborării neîn
grădite între toate statele lumii, pen
tru statornicirea unui climat de în
credere și pace pe planeta noastră.

Recent, în cadrul unei seri tema
tice, la Casa centrală a armatei s-a 
ținut expunerea intitulată „Exemplul 
de muncă și viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — îndreptar lu
minos pentru tinăra generație în slu
jirea cu credință a țării", la care au 
participat cadre militare din garni
zoana București, membri ai familii
lor acestora.

La Academia militară a avut loc o 
sesiune de comunicări în care au fost 
relevate, sub multiple aspecte, ideile 
și tezele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la în
tărirea capacității de apărare a pa
triei. însemnătatea deosebită a pre
vederilor Directivei comandantului 
suprem — expresie a materializării 
cerințelor doctrinei militare româ
nești in procesul de instruire si edu
care a trupelor. Cadrele didactice și 
ofiterii-elevi au audiat, de asemenea, 
cu interes, referatele expuse în ca
drul simpozionului pe tema : „Tova
rășul Nicolae Ceaușescu — fondato
rul doctrinei militare a României so
cialiste".

★
„Ceaușescu-România-pace'“ — este 

genericul expoziției vernisate ioi. la 
cabinetul județean Dolj pentru acti
vitatea ideologică și politico-educati- 
vă. Expoziția prezintă peste 100 vo
lume în limba română și în limbile 
de circulație internațională din suita 
de opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu grupate sub titlul „Româ
nia pe drumul construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
precum și în colecțiile „Din gîndirea 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". „Din gîndirea economică 
a tovarășului Nicolae Ceausescu", din 
alte colecții.

Sint expuse, de asemenea, foto
montaje cu aspecte de la marșul 
păcii și marea adunare populară din 
Capitală dedicată păcii, destinderii si 
dezarmării, de la vizitele de lucru 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Craiova și în alte localități doliene.

Tot la Craiova au avut loc vizite 
la secția „Procesul luptătorilor cefe
riști și petroliști din iunie-iulie 1934" 
a Muzeului Olteniei, prilej cu care 
pionieri, elevi, studenți și tineri mun
citori participă la evocări despre ti
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Republicii.

★
„Tinerețea revoluționară a tovară

șului Nicolae Ceaușescu". Sub acest 
generic. în școli și unități ale pionie
rilor din județul Prahova se desfă
șoară, în aceste zile premergătoare 
aniversării zilei de naștere a secre

te în localitățile sucevene organiza
rea a numeroase manifestări politi
co-educative si cultural-artistice. în 
unități economice și instituții. în 
așezăminte culturale au loc în aces
te zile simpozioane și expuneri, re
citaluri de versuri, expoziții de car
te, în cadrul cărora sînt evocate sem
nificațiile istorice ale Unirii de la 
1859. marile realizări ale poporului 
nostru din anii socialismului.

Biblioteca județeană Suceava, spre 
exemplu, a realizat si prezentat ci
titorilor montajul llterar-muzical in
titulat „E scris pe tricolor unire", 
acțiune ce urmează a fi organizată 
și în cluburile muncitorești din oraș. 
La Casa de cultură din Fălticeni a 
avut loc o adunare sub genericul 
„Unirea în conștiința poporului ro
mân", în cadrul căreia a fost evo
cată semnificația Unirii Principatelor.

★
Așezămintele de cultură din ora

șele și satele județului Mehedinți 
găzduiesc in aceste zile manifestări 
cultural-artistice complexe dedicate 
zilei de 24 ianuarie. Astfel, în majo
ritatea localităților au avut loc ex
puneri și simpozioane despre însem
nătatea si locul Unirii Principatelor 
în istoria națiunii noastre, urmate de 
montaje literar-muzicale purtind e- 
dificatoare generice : „Unire-n cuget 
și-n simțiri", „Unirea — națiunea a 
făcut-o", „Hai să dăm mină cu 
mină", iar Universitatea cultural-sti- 
ințifică din Drobeta-Turnu Severin a 
găzduit miercuri expunerea ..123 de 
ani de la Unirea Principatelor" și 
dezbaterea „Ideea de patrie și neam 
în conștiința poeților Unirii"

(Agerpres)

• O fată fericită și Dragoste la Las 
Vegas î PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17.
• Nici măcar n-ați visat : PROGRE
SUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marea evadare : CAPITOL — 9;
12,30; 16; 19;30.
• Pe aripile vlntului : 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 î 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 : CIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Toată lumea e a mea î 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; 13,30; 15,45;
18; 20sl5, FLAMURA — 9; 11; 13.15;
15,30; 17,45; 20.
• Polițist sau delincvent t MUNCA
— 15; 17,15; 19,30.
• Yankeii î COSMOS — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național „I.L. Caragiale* * 
(sala mică) : Cheile orașului Breda — 
19, (Sala Atelier): Ifigenia — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor î Mircea Basarab. Soliști : Emi
lia Petrescu, Nicolae Constantinescu. 

PROGRAMELE 1 șl 2
In jurul orei 9,30 — transmisiune 
directă : solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno-pa- 
kistaneze
Muzi-că po-pulară instrumentală 
Unirea — aspirație istorică a po
porului român, izvor al forței sale 
creatoare
Muzică populară instrumentală
In jurul orei 10,15 — transmisiune 
directă : ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Islamice Pa
kistan, general Mohammad Zla-ul 
Haq, împreună cu doamna Zia-ul 
Haq

PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Teleșcoalft
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Contemporanii' noștri
20,00 Film artistic : „Petrecere la vilă-. 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor bulgare

21.10 Unirea — aspirație Istorică a po
porului român, izvor al forței sale 
creatoare

21,45 Telejurnal 
22,05 Muzica și poezia care ne-au înso

țit istoria. Cîntecele Unirii

PROGRAMUL 2
16,00 Drumurile țării, drumurile inimii. 

Concurs de cultură generală
17.10 O viață pentru o idee
17.40 Tara clntecelor mele 
18,00 Stadion ,
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu“
21,45 Telejurnal
22,05 Generația deceniului IX

Nicolae Priscornițoiu, Iancu Văduva
— 19,30.
• Opera Română : Floarea de piatră
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa Mant
ia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu) : Mormîntul 
călărețului avar — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provinciale
— 19,30.
• Teatrul Mic : Diavolul $1 bunul 
dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
■ Teatrul de comedie : Există nervi
— 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru): 
Micul Infern — 19,30, (sala Studio) : 
Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Perlele — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase* 
(sala savoy) : Vorba lui Tănase —
19.30, (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* : 
Zl-le d-ale de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu* — Giurgiu: 
Varietăți — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Noaptea 
lui Stefan cel Mare - 17.
• Teatrul Țăndărică* : Anotimpurile 
mtnzulul — 17. (la Tehnle-club) : 
Ileana Stnziana — 10.
• Circul București : Fantastic circ
— 19,30.
• Conservatorul de muzică „Ciortan 
Porumbescu" : Profesorul de muzică
— 19.30, (la clubul uz. „23 August") : 
Concert-spectacol susținut de corul 
„Madrigal*, dirijor : Marin Constan
tin și orchestra conservatorului —
15.30.

tarului general al partidului, nu
meroase manifestări cultural-educa
tive.

La cămine culturale, biblioteci si 
școli au fost organizate expoziții de 
carte social-politică si de publicații 
intitulate „Partidul, Ceaușescu, 
România". Deschiderea expozițiilor a 
fost urmată de spectacole cultural- 
artistice prezentate de formații locale, 
de pionieri și școlari.

★
Sub genericul „Omagiu conducăto

rului iubit", in această săptămină. la 
casele pionierilor și șoimilor patriei 
din Ianca și însurăței, precum și în 
alte unităti școlare brăilene. se desfă
șoară vibrante acțiuni politice și cul
tural-educative dedicate vieții si ac
tivității neobosite a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Manifestările sînt Întregite de spec
tacole artistice omagiale, in cadrul 
cărora cei mai mici artiști amatori 
de pe meleagurile brăilene îsi expri
mă c,u emoție dragostea fierbinte 
fată de cel mai iubit fiu al națiunii, 
părintele scump al copilăriei fericite.

★
Universitatea cultural-știintifică din 

Drobeta-Turnu Severin a găzduit 
recitalul de versuri „Cel dinții bărbat 
al țării", prefațat de expunerea „Ti
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pildă de viată 
pentru noua generație". în aceeași zi. 
la Strehaia, Baia de Aramă. Vînju 
Mare și la Orșova. la Pătulele, 
Gogoșu, Gruia, Obîrșia de Cîmp și la 
Ostrovul Mare, locul unde se edifică 
obiectivele sistemului hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier-2“, 
au avut loc simpozioane cu tema 
„Nicolae Ceaușescu — proeminentă 
personalitate a vieții politice inter
naționale. promotor neobosit al păcii 
și destinderii".

La Muzeul orășenesc din Cm a 
de Argeș s-a deschis o expoziție de 
carte social-politică si de fotografii 
avînd drept generic „Opera si per
sonalitatea proeminentă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pe meridianele 
lumii", în timp ce căminele culturale 
din 25 de comune argeșene au găzduit 
simpozioane cu tema „Politica de 
pace a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — cerință imperioasă a 
omenirii", urmate de spectacole li- 
terar-muzicale intitulate „Omagiu 
conducătorului”.

★
La casele armatei din Iași, Cluj- 

Napoca, Mangalia. Constanța, Craio
va etc., precum și In numeroase uni
tăți s-au organizat dezbateri pe teme 
privind contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
ceperea, crearea si consolidarea sis
temului de apărare națională, grija 
sa statornică pentru întărirea si per
fecționarea armatei noastre noi, re
voluționare. Interesante sub aspectul 
mesajului educativ se dovedesc spec
tacolele artistice omagiale, susținute 
în aceste zile la cluburi de unităti și 
case ale armatei, intitulate „O viată 
închinată partidului, patriei socialis
te !“. „Omagiu comandantului su
prem”, „Să ne tnăiți cit tara, pentru 
tară".

(Agerpres)

tv
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Vizita oficială de prietenie 
a președintelui Republicii Islamice Pakistan, 

Mohammad Zia-ul Haq 
Continuarea convorbirilor oficiale

LUCRĂRILE GELULB ™ J“ JL™™® B™

(Urmare din pag. I) 
actuală din Asia de sud-vest si din 
zona Oceanului Indian, a prezentat 
problemele ivite In relațiile dintre 
țările din această parte a lumii si 
implicațiile pe care le au asupra 
evoluției climatului politic din re
giune si din lume. S-a subliniat că 
problemele complexe cu care sînt 
confruntate țările asiatice trebuie să 
fie soluționate pe cale politică, in 
concordantă cu aspirațiile de inde
pendentă si progres ale popoarelor 
respective, în interesul cauzei păcii, 
înțelegerii, bunei vecinătăți si cola
borării în zonă și în întreaga lume.

A fost reliefată însemnătatea re
zolvării tuturor stărilor conflictuale 
care se mai mențin in lume numai si 
numai prin mijloace pașnice, prin 
tratative, evitindu-se cu desăvîrsire 
folosirea forței și amenințarea cu 
torta.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
oprirea cursei înarmărilor si trecerea 
la măsuri efective de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
reprezintă un obiectiv de cea mai 
mare importantă și actualitate, un

La întreprinderea de mașini grele din București
(Urmare din pag. I) 
re*  în circuitul tehnologic al uzinei 
a unuia dintre cele mai complexe 
utilaje realizate pină acum în tara 
noastră. Prezentînd caracteristicile 
tehnice ale acestei prese-gigant, rea
lizată ,in cea mai mare parte în uzină, 
gazdei^ iată că ea este capabilă să 
forjeze lingouri de nînă la 450 tone, 
cu un diametru de 3 900 mm. Avînd 
o înălțime de 24 metri și o greutate 
de 6 000 tone, presa este dotată cu un 
calculator de precizie, care permite 
programare*  tuturor operațiilor de 
forjare.

Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi dimi
neața. în vizită protocolară de pre

• La încheierea primei jumătăți a 
turneului zonal de la Băile Hercula- 
ne — unul dintre cele mai puternice 
din noua ediție a campionatului 
mondial individual masculin de șah 
— disputa pentru clasarea în primele 
5 locuri, cele ce asigură calificarea 
în turneele interzonale, este intere
santă și destul de echilibrată. Dintre 
jucătorii români, pină acum s-a evi
dențiat campionul national, marele 
maestru Mihai Subă, neînvins, aflat 
în permanentă printre fruntașii cla
samentului. oare și-a demonstrat for
ța de joc realizînd 4 victorii și 6 re
mize. menținîndu-se astfel în cursa 
pentru obținerea calificării la inter
zonal. Marele maestru Florin Gheor
ghiu, deși a avut un început mai mo
dest, a revenit apoi printre aspiranții 
la primele 5 locuri, iar victoria în 
dificila partidă cu Jan Ambroz (între
ruptă de două ori) ne dă speranțe că. 
în partea a doua a turneului, sahistul 
român va evolua la adevărata sa va
loare.

Din rîndul concurentilor străini se 
remarcă marele maestru ungur Zol- 
tan Ribli (liderul clasamentului). Lu- 
bomir Ftacnik (Cehoslovacia), Wlod- 
zimierz Schmidt (Polonia) si bulgarul 
Nikola Spiridonov.

Organizat în condiții ireproșabile, 
turneul, apreciază tehnicienii pre
zenti aici, este de un ridicat nivel 
valoric, multe dintre partidele des

Rețin, de asemenea, cu deosebire. 
Interesul oaspeților prăjinile de foraj 
executate aici și folosite la adîncimi 
de nînă la 10 000 metri — domeniu in 
care întreprinderea bucuresteană si-a 
ciștigat un binemeritat prestigiu — 
presele mecanice de forjare, cilindrii 
pentru laminoare, turbinele si gene
ratoarele pentru grupurile energetice 
de la termocentrale dp mare pu
tere. între alte realizări ale colecti
vului bucurestean, prezentate con
comitent cu utilajele de deosebită 
precizie care intră in dotarea uzinei, 
se numără arborii cotiti pentru mo
toarele navale de pînă la 30 000 C.P.,

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq. a primit, joi după-amiază. la 
Palatul din Piața Victoriei, pe șefii 
misiunilor diplomatice și pe repre
zentanții unor organizații internațio

Depunerea unei coroane
Joi dimineață, general Mohammad 

Zia-ul Haq. președintele Republicii 
Islamice Pakistan, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului si 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Caranfil. ministrul indus
triei chimice. Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, general-colonel Vasi- 
le Milea. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale si șef al Ma

Vizita
Doamna Zia-ul Haq a făcut, joi di

mineață. o vizită în Capitală. Primul 
al vizitei l-a constituit Ex

poziția de artă populară și artizanat 
a UCECOM, din cadrul complexului 
expozitional ..Piața Scînteii". ima
gine relevantă a creativității Si ta
lentului poporului nostru în domeniul 
artei țesutului, ceramicii, prelucrării 
artizanale a metalului, lemnului și 
sticlei, al decorațiunilor interioare. 
Prezentate oasnetilor de Olga Horșia. 
vicepreședinte al UCECOM. produse
le expuse, provenind din cele, mal 
diverse zone etnografice ale tării, au 
oglindit marea diversitate și bogăție 
de forme și motive populare româ
nești. interesul major manifestat de 
creatori pentru utilizarea resurselor 
de materii prime locale.

Una dintre marile unități ale in- 

Primire la primul ministru al guvernului

Știri sportive

element fundamental pentru elimina
rea principalelor surse de confruntare 
și a pericolului de război, pentru eli
berarea popoarelor de povara cheltu
ielilor militare, pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale si ridi
carea bunăstării tuturor națiunilor. S-a 
subliniat că orice amînare în reali
zarea dezarmării sporește încordarea 
existentă pe olan mondial, amplifi
că primejdia unei confruntări mili
tare nimicitoare.

în cursul convorbirilor, au fost re
levate efectele profund negative 
ale crizei economice mondiale, ale ac
centuării decalajelor dintre țările bo
gate si țările sărace, ale inegalități
lor si inechităților din relațiile in
ternaționale. considerindu-se că. in 
aceste condiții, se impune — ca un 
imperativ major — intensificarea 
eforturilor pentru reașezarea econo
miei mondiale pe baze stabile, pen
tru dezvoltarea unei colaborări echi
tabile. pentru realizarea unor măsuri 
reale în direcția lichidării subdez
voltării și înfăptuirii noii ordini 
economice Internationale, care să fa
vorizeze progresul tuturor statelor.

piesele pentru morile de ciment de 
3 000 de tone în 24 de ore si altele.

Gazdele subliniază că muncitorii și 
specialiștii întreprinderii, care în cin
cinalul trecut au realizat o producție 
suplimentară de peste două miliarde 
lei. disnun de condiții de muncă si 
de viată corespunzătoare, create ca 
urmare a grijii permanente a condu
cerii statului nostru pentru făuritorii 
de bunuri materiale si spirituale.

Revenind în mijlocul colectivului 
de la întreprinderea de mașini-grele 
București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat îndeaproape, 
în discuțiile avute cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini si 
cu factori de răspundere din centrala 
industrială de resort și din întreprin
dere, de modul în care se realizează 
sarcinile de producție la acest început 
de an, de felul cum se acționează 
pentru dezvoltarea capacităților pro
ductive, pentru creșterea productivi
tății muncii, pentru sporirea generală 
a eficienței întregii activități.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat să se acționeze cu hotărîre 
în vederea dezvoltării sectoarelor 
primare pentru realizarea de oțeluri 
speciale, modernizării produselor 
aflate în fabricație, precum și a ce

nale acreditați în tara noastră, eu 
care s-a întreținut într-o atmosferă 
cordială.

La primire au fost de față Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale române.

relui Stat Major. Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, general-loco- 
tenent Constantin Popa locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, generali 
si ofițeri ai forțelor noastre armate, 
alte persoane oficiale.

Au participat oficialități pakista
neze care însoțesc pe președintele 
Mohammad Zia-ul Haq în vizita sa 
în tara noastră.

Au fost prezenti, de asemenea.

doamnei Zia-ul Haq
dustriei noastre ușoare. întreprinde
rea de confeoții și tricotaje București, 
care reunește la ora actuală 18 000 de 
oameni ai muncii, în cea mai mare 
parte femei, a constituit un alt obiec
tiv al vizitei.

Doamna Zia-ul Haq a fost întîm- 
pinată aici de Elena Nae. primarul 
sectorului 6 al Capitalei, de Con
stantin Popescu, adiunct al minis
trului industriei ușoare, de con
ducerea întreprinderii. Margp unita
te industrială ale cărei produse 
sînt mult solicitate în țară și peste 
hotare (volumul exportului înregis- 
trînd în acest an. fată de 1981. o creș
tere de circa 30 la sută), s-a făcut cu
noscută oaspeților prin cîțeva secții 
de bază ale sale, destinate confecții
lor de femei. Au fost admirate o 
parte din noile produse, confecții 

zentare. pe ambasadorul Statelor U- 
nite Mexicane. Luis Wybo Alfaro.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres) 

fășurate constituind modele de pre
gătire teoretică și tehnică.

în partidele întrerupte disputate 
joi, Gheorghiu l-a învins pe Ambroz. 
Pinter a cîștigat la Pavlov, iar în 
partidele Șubă — Inkiov și Ftacnik — 
Ambroz a fost consemnată remiza.

Clasamentul după 10 runde se pre
zintă astfel : Ribli — 8 p, Șubă — 7 
p. Sax. Ambroz — cîte 6 p. Schmidt. 
Spiridonov. Farago, Inkiov. Lukacs, 
Ftacnik — cîte 5,5 p. Gheorghiu, 
Csom — cîte 5 p. Gheorghiev, Radu
lov, Sznapik, Pinter — cîte 4.5 p, 
Ghindă, Velikov — cîte 4 puncte,. 
Ciociltea. Pavlov. Jansa și Meduna 
— cite 3,5 p.

Astăzi turneul se reia cu partidele 
rundei a 11-a.

• Ieri, la Brașov. într-un meci de 
fotbal de verificare, lotul republican 
de perspectivă a întrecut cu scorul 
de 3—2 (2—0) formația Universitatea 
Craiova.
• în meci retur contind pentru 

Brunele sferturilor de finală ale 
competiției feminine de baschet 
„Cupa Liliana Roncheti", la Buda
pesta echipa S.C. Tungsram a învins 
cu 80—64 (43—30) formația Voința 
București.

Alte rezultate din cadrul aceleiași 
competiții : KS Brno-Vozdovac Bel
grad 83—60 ; Spartakus Budapesta- 
Montferrand 80—57.

Îndeosebi al celor rămase în urmă, 
să înlesnească accesul larg al națiu
nilor la cuceririle științei si tehnicii 
moderne.

De comun acord, s-a subliniat că 
reglementarea justă si durabilă a 
problemelor complexe ce preocupă 
omenirea reclamă participarea acti
vă. în deplină egalitate, a tuturor 
statelor, un rol deosebit revenind ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare, nealiniate, care con
stituie marea majoritate a lumii si 
sint nemijlocit interesate într-o po
litică de independentă si pace.

Președinții Nicolae Ceausescu și 
Mohammad Zia-ul Haq au relevat 
buna colaborare a României si Pa
kistanului in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite si în alte organizații 
internaționale si au reafirmat dorin
ța celor două țări de a întări conlu
crarea dintre ele pe arena mondială, 
in slujba nobilelor idealuri ale po
poarelor. de libertate si independen
tă. de pace, securitate si progres.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de prietenie, stimă si în
țelegere reciprocă.

lor ce urmează să fie asimilate în 
acest cincinal — grupurile energetice 
de 700 MW, pentru obținerea in pro
ducție a unor rezultate cît mai bune, 
în concordanță cu cerințele mereu 
crescînde ale economiei naționale, cu 
exigențele partenerilor externi.

Sintetizind impresiile produse de 
realizările și preocupările harnicului 
colectiv bucureștean, înaltul oaspete 
pakistanez a semnat în Cartea de 
onoare a uzinei : „Vizita la acest 
complex industrial avansat a pre
zentat pentru mine un mare in
teres, a fost deosebit de instruc
tivă. Am fost impresionat nu 
numai de aspectul tehnologic, dar 
și de munca plină de dăruire a 
muncitorilor. Doresc României șl po
porului său mărețe realizări și 
perspective".

Președintei® Republicii Islamice 
Pakistan a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru posibilita
tea oferită de a cunoaște această mo
dernă întreprindere industrială, su
bliniind că este deosebit de satisfăcut 
de cele văzute.

La încheierea vizitei, cei doi pre
ședinți au fost ovaționați din nou. 
cu deosebită căldură, de mii de 
muncitori.

Au participat personalități pakis
taneze care îl însoțesc pe președin
tele Mohammad Zia-ul Haq în vizita 
oficială de prietenie pe care o efec
tuează în tara noastră.

de flori
ambasadorul României la Islamabad 
și ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fata monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România si 
Republicii Islamice Pakistan.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată, apoi, rotonda mo
numentului.

pentru sezonul de primăvară și vară, 
regăsite, totodată, în expoziția per
manentă a întreprinderii și prezenta
te. in încheiere, in cadrul unei pa
rade a modei.

Grădinița de copii a întreprinde
rii de confecții și tricotaje București, 
vizitată cu același prilej, a constituit 
o relevantă prezentare a interesului 
manifestat în România pentru creș
terea și formarea celei mai tinere 
generații a țării. Imagini ale procesu
lui instructiv-educativ s-au armoni
zat cu programul cultural-artistic, 
plin de gingășie, talent și sensibili
tate, oferit de copii ai lucrătorilor 
marii întreprinderi bucureștene.

în aceeași zi a fost vizitat, de ase
menea, unul dintre noile și moder
nele cartiere ale Capitalei, Drumul 
Taberei. (Agerpres)

Cronica zilei
în zilele de 19—21 ianuarie a.c. au 

avut loc. la București, convorbiri 
între adjunctul ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România Constantin Oancea. si ad
junctul ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Ungare, 
Istvan Roska. Cu acest prilej au fost 
examinate stadiul actual și posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare si prietenie româno- 
ungare și s-a procedat la un schimb 
de păreri în legătură cu unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

La convorbiri a fost prezent 
Sandor Rajnai. ambasadorul R.P. Un
gare la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 ia

nuarie. tn țară : Vremea va fi în ge
neral închisă. In jumătatea de sud a 
țării vor cădea precipitații temporare, 
mai ales sub formă de ninsoare și la- 
poviță, iar izolat se va produce polei. 
In celelalte regiuni — ninsori locale. 
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări din sectorul estic, viscolind 
pe alocuri zăpada in sudul șl estul tă
rii. Temperaturile în creștere. Minime
le vor fi cuprinse Intre minus 10 si zero 
grade, local mai coborîte în Transilva
nia, iar maximele între minus 5 și plus 
5 grade. La începutul Intervalului se va 
produce ceață în vestul șl centrul tă
rii. în București : Vreme in general în
chisă. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de lapoviță șl ninsoare, iar 
vîntul se va intensifica trecător din 
nord-est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și minus 1 grad, 
iar cele maxime intre minus 1 și 
plus 2 grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

în sala Ateneului Român din Ca
pitală s-au deschis joi, 21 ianuarie, 
lucrările celui de-al VII-lea Congres 
al cooperației de consum. Eveniment 
de o deosebită însemnătate în viata 
celor opt milioane de membri ai aces
tei largi organizații obștești cu carac
ter economic, congresul este chemat 
să analizeze, cu toată răspunderea, 
activitatea desfășurată de unitățile 
cooperației de consum și de credit in 
perioada care a trecut de la ultimul 
său forum. Participant!! la lucrări 
dezbat, totodată, sarcinile mari ce re
vin acestui sector in lumina istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, a prețioaselor 
îndrumări și orientări date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru continua 
sporire a contribuției mișcării coope
ratiste la înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei socialiste, pentru înaintarea ei 
neabătută pe noi trepte de civilizație 
și progres.

în sala congresului sînt prezenți 
800 de delegați — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
aleși în cadrul conferințelor județene 
ale cooperativelor de consum și de 
credit, precum si numeroși invitați 
— conducători ai unor instituții eco
nomice centrale și organizații ob
ștești.

Cu multă însuflețire și profund in
teres a fost primit, de toți cei pre
zenti, Mesajul adresat Congresului 
cooperației de consum de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și 
al guvernului.

Mesajul, prezentat congresului de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co

DAREA DE SEAMĂ
a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor 

de Consum
prezentată de tovarășul PAUL NICULESCU

Congresul al VII-lea al Coopera
ției de Consum are o importantă 
deosebită in viața organizațiilor 
noastre. El este chemat să analizeze 
în spirit de înaltă exigentă și res
ponsabilitate activitatea desfășurată 
de cooperația de consum și de cre
dit in perioada de la congresul pre
cedent. Pe baza hotărîrilor și orien
tărilor conducerii partidului, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. con
gresul va stabili sarcinile ce revin 
organizațiilor cooperației de consum 
și de credit in îndeplinirea actualu
lui cincinal, în traducerea in viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Premergător congresului, eu avut 
loc adunările sătești si generale, con
ferințele uniunilor județene ale coo
perativelor de consum. Este semnifi
cativ pentru caracterizarea amplelor 
dezbateri ce au avut loc cu acest 
prilej că in adunări și conferințe au 
luat cuvîntul peste 128 mii de parti
cipant!, s-au făcut 54 mii propuneri.

Una din trăsăturile definitorii 
ale activității premergătoare con
gresului o constituie manifestarea 
hotăririi ferme, neabătute a organe
lor și organizațiilor noastre, a mem
brilor cooperativelor de consum, 
bărbați și femei, membri ai parti
dului comunist sau ai Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de a realiza în mod 
exemplar, sub conducerea organiza
țiilor de partid, sarcinile ce le revin 
din actualul plan cincinal, de a în
făptui in cît mai bune condiții în
treaga politică internă și externă a 
partidului, pentru binele, progresul 
și propășirea patriei.

După ce a făcut o trecere în re
vistă a marilor înfăptuiri ale po
porului român in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate, a condițiilor interne și in
ternaționale In care are loc actualul 
congres, raportorul a arătat că, in 
perioada care s-a scurs de la Con
gresul al VI-lea. cooperația de con
sum, membrii și lucrătorii acesteia, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au obtinut rezul
tate importante în realizarea sarci
nilor de plan, în înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului și statului.

Astfel, in cincinalul 1976—1980, or
ganizațiile cooperației de consum au 
achiziționat pentru fondul de stat 
produse agroalimentare în valoare 
de aproape 9.5 miliarde lei. cu 67 la 
sută mai mult decit în cincinalul an
terior. în anul 1981 s-au achiziționat 
circa 32 mii tone carne de porc. 11 
mii tone carne de ovine. 5 mii tone 
carne de pasăre, peste 200 milioane 
ouă, 3 mii tone miere de albine, 
circa 27 mii tone fructe, 18 mii tone 
legume, peste 760 mii tone fin și 
altele. Totodată, in anul 1981. coo
perația de consum a contractat cu 
gospodăriile populației importante 
cantități de sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui și alte semințe oleaginoase, 
acordind în schimb cantitățile de 
zahăr și ulei prevăzute de lege.

Pentru sprijinirea activității de 
contractări și achiziții, s-a dezvol
tat un sector zootehnic propriu de 
animale-matcă. Prin incubatoarele 
proprii s-au realizat 8,6 milioane 
pui de o zi. care au fost vînduți 
populației, în vederea creșterii nu
mărului de păsări în gospodăriile 
acesteia.

S-au dezvoltat prestările de servi
cii către populație cu 85 la sută față 
de cincinalul anterior, obținindu-se 
un ritm mediu anual de creștere de 
peste 10 la sută, superior celui rea
lizat pe ansamblul economiei națio
nale. La sfirșitul anului 1981. volu
mul prestărilor de servicii pe locui
tor realizat de către cooperația de 
consum a fost. în medie, de 167 lei. 
fată de 84 Iei în anul 1975.

Producția industriei mici s-a rea
lizat cu o lună de zile mai devreme 
decit prevederile cincinalului, cu o 
depășire de aproape un miliard lei. 
iar în anul 1981 s-au depășit sarci
nile de plan, volumul producției in
dustriei mici ajungînd la peste 9,5 
miliarde lei, de două ori mai mult 
fată de anul 1975. S-a realizat pla
nul de livrări de produse la fondul 
pieței.

Planul de export pe cincinal a fost 
realizat cu două luni mai devreme 
fată de prevederi, creșteri deosebite 
obținîndu-se la bunuri de consum 
nealimentare.

Desfacerile de mărfuri cu amănun
tul au crescut an de an. în perioada 
1976—1981 s-au desfăcut peste 800 
mii televizoare. 940 mii aparate de 
radio. 610 mii frigidere. 360 mii ma
șini de spălat rufe. 175 mii aspira
toare de praf. 265 mii mașini de cu
sut. 920 mii biciclete, precum și mo

mitetului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, viceprim-ministru al 
guvernului, a fost subliniat, în repe
tate rînduri, cu vii și îndelungi 
aplauze, participanții scandind cu 
putere : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Dînd glas gindurilor delegaților, 
ale tuturor celor prezenți la congres, 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum a exprimat 
înalta gratitudine și mulțumirile cela 
mai calde adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
date activității cooperației de con
sum și indicațiile cuprinse în mesaj, 
indicații menite să orienteze munca 
lucrătorilor din acest sector în direc
ția lărgirii schimbului dintre sat șl 
oraș, a sporirii contribuției unităților 
cooperației la autoaprovizionarea te
ritorială, sprijinirea gospodăriilor 
populației în creșterea producției ve
getale și animale, intensificarea acti
vității de contractare și achiziții, lăr
girea prestărilor de servicii către 
populație, dezvoltarea și diversifi
carea industriei mici, sporirea activi
tății de export. Vorbitorul a arătat 
că ideile cuprinse în mesaj — docu
ment de inestimabilă valoare prin
cipială și practică — vor sta la baza 
lucrărilor congresului și a asigurat 
conducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din toate unitățile cooperației de 
consum și de credit vor face totul 
pentru îndeplinirea în mod exemplar 
a sarcinilor de mare răspundere ce 
le revin.

Au fost alese apoi organele de lu
cru ale congresului, după care dele
gații au aprobat regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor și au adoptat, 
în unanimitate, următoarea ordine 
de zi : 

bilă în valoare de peste 12 miliarde 
lei. în aceeași perioadă s-au desfă
cut peste 48 milioane cărți. în va
loare de aproape 800 milioane lei.

în cincinalul 1976—1980 desfacerile 
în alimentația publică au sporit cu 

43 la sută față de perioada cores
punzătoare precedentă, vînzările de 
produse culinare și mîncăruri s-au 
dublat, iar în anul 1981 planul de 
desfacere prin unitățile de alimen
tație publică, cazare și turism a fost 
îndeplinit și depășit, realizările fiind 
cu 55 la sută mai mari decît în anul 
1975.

S-a dezvoltat baza tehnico-mate- 
rială. în perioada analizată inves- 
tindu-se peste 3,6 miliarde lei și pu- 
nindu-se în funcțiune 800 noi obiec
tive.

Ca urmare a activității economice, 
a preocupării pentru gospodărirea 
cu mai multă grijă a mijloacelor 
materiale și financiare a crescut 
gradul de rentabilitate, s-au realizat 
și depășit, an de an, sarcinile de be
neficii.

Realizările la care ne referim sînt 
indisolubil legate de orientarea si în
drumarea întregii activități a coope
rației de consum de către conduce
rea partidului, personal de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. Vă rog 
să-mi permiteți ca. de la tribuna 
congresului. în numele congresului, 
al tuturor cooperatorilor și lucrăto
rilor din cooperația de consum, să 
aduc întreaga noastră re,cunoștință
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și calde mulțumiri conducerii de 
partid, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru aprecierea dată 
activității noastre în Mesajul de sa
lut adresat congresului, pentru înal
ta exigentă manifestată fată de ac
tivitatea organizației noastre, pentru 
atentia. grija si îndrumarea perma
nentă. pentru orientările pe care le 
dă cooperației de consum.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la lipsurile care s-au manifestat în 
activitatea cooperației de consum, 
subliniind că. deși realizările obți
nute sint însemnate, totuși sarcinile 
n-au fost integral îndeplinite la con- 
tractări-achiziții. Nu s-a îndeplinit, 
de asemenea, planul la prestările de 
servicii pentru populație, la desfa
cerea de mărfuri cu amănuntul, nici 
în cincinal și nici în anul 1981. iar la 
export în anul 1981. Unele organe și 
organizații ale cooperației de consum 
nu au acordat un sprijin susținut 
gospodăriilor populației în dezvolta
rea producției agricole. Rezultatele 
obținute în industria mică sînt sub 
posibilități, nefolosindu-se în între
gime resursele materiale si umane 
existente. Nu peste tot se manifestă 
grijă pentru calitatea produselor, 
pentru realizarea cerințelor pieței 
interne și exportului. In unele ma
gazine se manifestă abateri de la 
regulile de comerț si igienă, măr
furile sînt expuse necorespunzător, 
se aplică în mică măsură forme mo
derne și active de comerț, există in
suficientă grijă pentru întreținerea, 
ordinea si curățenia localurilor, lipsă 
de solicitudine fată de consumatori. 
Lipsuri serioase s-au manifestat în 
domeniul investițiilor, al gospodăririi 
fondurilor destinate acestui sector, 
în punerea în funcțiune a unor 
obiective. în domeniul economico-fi
nanciar, în apărarea avutului ob
ștesc. Toate organele de conducere, 
începînd cu Comitetul Executiv, toate 
organizațiile cooperației de consum, 
trebuie să manifeste cea mai mare 
exigentă si combativitate revoluțio
nară fată de lipsuri, să acționeze cu 
toată forța, priceperea și energia 
pentru a asigura perfecționarea con
tinuă a activității, realizarea tuturor 
sarcinilor pe care le avem, potrivit 
cerințelor si exigentelor actuale.

In etapa actuală de făurire a ope
rei de construire a socialismului în 
tara noastră, creste in măsură în
semnată rolul cooperației de consum. 
Sarcinile sporite ce ne revin în acest 
cincinal sînt definite, cu claritate, 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. de tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Mesajul de salut adresat congresu
lui nostru, de către secretarul gene
ral al partidului, reprezintă pentru 
noi toti un amplu program de mun
că. programul de activitate al coope
rației de consum.

în lumina acestor orientări si ho- 
tărîri. direcțiile principale ale activi
tății cooperației de consum și de cre
dit sint următoarele :

Participarea la autoaprovizionarea 
teritorială : intensificarea activității 
de contractare si achiziții a produse

1. Darea de seamă a Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum asupra activității cooperației 
de consum de la ultimul congres și 
sarcinile ce-i revin pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al XH-lea Con
gres al Partidului Comunist Român ;

2. Darea de seamă a Comisiei de 
cenzori a Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum ;

3. Propuneri privind unele modifi
cări si completări la statutul orga
nizațiilor cooperației de consum :

4. Alegerea Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum și a Comisiei de cenzori.

Intrindu-se în ordinea de zi, to
varășul Paul Niculescu, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, a prezentat darea de 
seamă a Consiliului Centrocoop.

în continuare, tovarășul Grigore 
Cecan. vicepreședinte al Comisiei de 
cenzori a Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, a prezentat 
darea de seamă a comisiei.

La dezbaterile în plen au luat 
cuvîntul tovarășii : Ion Sandru, 
președintele U.J.C.C. Olt, loan Plu- 
garu, președintele U.J.C.C. Satu 
Mare, Vasile Vieru. președintele 
U.J.C.C. Vaslui. Aron Radulian. pre
ședintele U.J.C.C. Prahova. Regina 
Schuler, președintele cooperativei de 
consum din comuna Mihăileni. jude
țul Sibiu, Virgil Lăzăreanu, șef de 
șantier din județul Suceava, Vicen- 
țiu Dombi, directorul întreprinderii 
de producție și prestări din Oradea. 
Nicolae F. Ionescu, președintele Co
misiei Centrale a Cooperativelor de 
Credit, Gheorghe Pupezescu, conta- 
bil-șef al U.J.C.C. Dîmbovița. Nicolae 
Bedelean. președintele cooperativei 
de consum din Aiud. județul 
Alba. Eva Mikloș, director al 
Universalcoop. Ion Sut, tehnician 

lor agricole ; sprijinirea gospodări
ilor populației de la sate si orașe în 
creșterea producției vegetale și ani
male ; dezvoltarea prestărilor de 
servicii către populație ; dezvoltarea 
și diversificarea industriei mici, va
lorificarea materiilor prime locale, a 
materialelor recondiționate si refo- 
losibile, îmbunătățirea aprovizionă
rii cu mărfuri a populației ; spori
rea activității de export ; dezvoltarea 
activității cooperativelor de credit ; 
folosirea intensivă a bazei tehnico- 
materiale : aplicarea cu fermitate a 
noului mecanism economico-finan
ciar. a autoconducerii muncitorești 
si. pe această bază, sporirea eficien
tei întregii activități : intensificarea 
muncii politico-educative în rlndul 
personalului muncitor, lărgirea si 
adincirea continuă a democrației 
cooperatiste : intensificarea activită
ții internaționale a cooperației de 
consum pusă în sluiba înfăptuirii 
politicii externe a partidului si sta
tului.

Realizîndu-si exemplar sarcinile 
ce-i revin în aceste domenii deose
bit de importante. cooperația de 
consum Isi va îndeplini rolul de sea
mă pe care îl are în viata economi
că si socială. Dezvoltînd activitatea 
de contractări si achiziții de produ
se agricole si în același timn. asi- 
gurînd o bună aprovizionare a sate
lor cu produse industriale, coopera
ția de consum îsi îndeplinește func
ția de stimulare a schimbului eco
nomic între oraș si sat. între clasa 
muncitoare si țărănime, contribuie la 
întărirea alianței muncitoresti-tără- 
nesti.

Dezvoltarea industriei mici, a ser
viciilor va lărgi si diversifica activi
tatea economică a satelor, va asigu
ra noi locuri de muncă pentru 
populația din mediul rural. Toate 
acestea. împreună cu creșterea acti
vității comerciale, vor reprezenta o 
contribuție la înfăptuirea politicii 
statornice si de perspectivă a parti
dului nostru de ridicare a nivelului 
de civilizație materială si spirituală 
a satelor, de apropiere a acestora de 
nivelul de muncă si de trai al ora
șelor.

în cadrul mișcării noastre coope
ratiste. funcționează de multe dece
nii si avînd o tradiție îndelungată 
cooperația de credit, cuprinzînd 
peste 4 milioane de membri si dis- 
ounînd de peste 2,5 miliarde lei fon
duri proprii realizate din părțile so
ciale ale cooperatorilor și prin rezul
tatele financiare, activitatea acestor 
cooperative de credit ioacă un rol 
important în dezvoltarea spiritului 
de economie, de întrajutorare si bună 
gospodărire.

în perioada care a trecut de Ia 
precedentul nostru congres, coope
rația de credit a desfășurat o acti
vitate meritorie. Ea a realizat sar
cinile de olan la toti indicatorii. A 
sporit numărul de membri, fondu
rile proprii au crescut de peste 1.3 
ori. iar împrumuturile acordate a- 
nroaoe s-au dublat. Totodată, s-a 
executat în condiții eficiente un im
portant volum de operațiuni de man
dat — Banca pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară. C.E.C.. A.D.A.S. 
etc. — care în anul 1981 au însumat 
aproape 10 miliarde lei.

Consiliul Uniunii Centrale consi
deră necesar să sublinieze necesita
tea dezvoltării într-o măsură si mai 
mare a activității acestor cooperati
ve. Avem în vedere o creștere a 
numărului membrilor cooperativelor 
de credit, precum si o creștere sub
stanțială a depunerilor de nărti so
ciale.

Pe această bază, se va asigura 
creșterea împrumuturilor acordate 
din fondurile proprii membrilor 
cooperativelor de credit la cel puțin 
15 miliarde lei în cincinalul actual.

Darea de seamă s-a ocupat apoi 
oe larg de sarcinile viitoare ale or
ganizațiilor cooperației de consum 
in toate sectoarele sale de activitate. 
Un capitol special a fost consacrat 
problemelor adîncirii continue a de
mocrației muncitorești, componentă 
importantă a politicii partidului si 
statului. Pornind de la această teză 
fundamentală. Consiliul Centrocoop 
a îmbunătățit continuu formele de 
manifestare a democrației coope
ratiste, parte integrantă a de
mocrației muncitorești. Astfel, o 
grijă deosebită s-a acordat participă
rii membrilor cooperatori la realiza
rea sarcinilor organizațiilor coopera
ției de consum și de credit S-a asi
gurat desfășurarea democratică a 
adunărilor generale, conferințelor, cu 
care ocazie s-au pus in discuție cele 
mai actuale probleme ale activității 
economice și politico-educative, s-a 
dezbătut în mod critic și autocritic 
modul cum s-au îndeplinit sarcinile 
și s-au făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea activității. 

în cadrul U.J.C.C. Cluj, Traian 
Neagu, președintele U.J.C.C. Arad, 
Eugen Stoica, director al întreprin
derii Pencoop — Timișoara, Petre 
Subcinschi, vicepreședinte al U.J.C.C. 
Bacău. Valeria Marta. președintele 
cooperativei de consum din comun*  
Răducăneni, județul Iași.

Președintele Comisiei de validare. 
Ion Vetrineanu. a prezentat apoi ra
portul comisiei.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului s-au desfășurat In cadrul 
a cinci secțiuni privind : activitatea 
de contractări-achiziții, valorifi
carea produselor agricole, exportul, 
sprijinirea gospodăriilor populației 
pentru creșterea animalelor, păsări
lor și dezvoltarea producției agroali- 
mentare, aplicarea noului mecanism 
economico-financiar și pregătirea ca
drelor, dezvoltarea industriei mici și 
a prestărilor de servicii către 
populație prin folosirea în mal mare 
măsură a resurselor locale, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale. apli
carea cu consecventă a principiului 
autogestiunii. noului mecanism eco
nomico-financiar și pregătirea forței 
de muncă ; activitatea de aprovizio
nare cu mărfuri a populației. de 
alimentație publică, reducerea chel
tuielilor de circulație si creșterea 
eficienței economice ; activitatea coo
perativelor de credit, acordarea cu 
prioritate de împrumuturi pentru sco
puri productive, care să contribuie 
la creșterea volumului de contractări- 
achiziții și aplicarea noului me
canism economico-financiar ; proble
mele muncii si conducerii colective, 
adîncirea democrației cooperatiste, 
îmbunătățirea activității politice si 
cultural-educative de masă.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

Trebuie să subliniem că nu sînt 
folosite în suficientă măsură posibi
litățile pe care le are cooperația de 
consum ca organizație largă, ob
ștească. de masă. Se exercită încă 
slab controlul din partea masei coo
peratorilor asupra organelor de con
ducere alese.

Organele de conducere, inclusiv 
Consiliul Centrocoop. Comitetul 
Executiv și biroul său nu rezolvă în
totdeauna cu promptitudine și ope
rativitate problemele ridicate de uni
tățile din teritoriu, nu asigură tot
deauna măsurile pentru aplicarea di
feritelor programe și hotăriri. In 
activitatea acestora este încă multă 
birocrație.

Este necesar să îmbunătățim stilul 
și metodele de muncă ale tuturor or
ganelor de conducere, începînd cu cel 
al Consiliului Uniunii Centrale. O 
atenție deosebită trebuie să dea uniu
nile județene îmbunătățirii meto
delor și formelor de activitate, 
cu deosebire organizării exemplare a 
măsurilor necesare realizării sarcini
lor planului de stat, executării hotă- 
ririlor organelor centrale și a pro
priilor hotăriri, asigurării unui spri
jin mai eficient cooperativelor, in 
special celor rămase in urmă. Se im
pune ca cea mai mare parte a muncii 
acestor organisme să fie destinată 
soluționării prompte și operative a 
problemelor pe care le ridică activi
tatea din unitățile de bază. Centrul 
de greutate al muncii acestor organe 
să fie în aceste Unități, unde se ho
tărăsc soarta planului și realiza
rea sa.

Trebuie să acordăm o atentie mai 
mare sprijinirii noului, generalizării 
experienței pozitive. în același timp, 
trebuie să dezvoltăm spiritul revo
luționar, combativ, de critică și au
tocritică în activitatea tuturor orga
nelor și organizațiilor cooperației de 
consum.

în capitolul consacrat activității 
internaționale a Uniunii Centrate a 
Cooperativelor de Consum se subli
niază că, în perioada despre care se 
raportează, s-au extins relațiile in
ternaționale ale Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum. Astăzi. 
Centrocoop întreține relații de cola
borare cu organizațiile din toate ță
rile socialiste, precum și cu organi
zații din țări în curs de dezvoltare, 
din țări dezvoltate economic, numă
rul acestor organizații ajungînd la 60.

S-au dezvoltat, an de an. relațiile 
economice, schimburile de experien
ță, de specialiști și de informații cu 
organizațiile similare din țările so
cialiste. Au fost reînnoite acordurile 
de colaborare bilaterală pentru pe
rioada 1981—1985 cu organizațiile par
tenere din U.R.S.S., Bulgaria, Unga
ria. Cehoslovacia, Polonia, este pre
gătit cel cu R.D. Germană si au fost 
încheiate pentru prima oară acorduri 
pe termen lung cu organizațiile din 
R.P. Chineză, R.S.F. Iugoslavia,
R. P.D. Coreeană De asemenea, s-au 
intensificat relațiile cooperației de 
consum cu organizațiile cooperatiste 
din India, Irak, Egipt, Nigeria, Pa
kistan, Turcia, Somalia. Sudan și alte 
țări în curs de dezvoltare, precum și 
cu cele din Austria, Franța. Anglia,
S. U.A.. Italia Finlanda. Danemarca. 
Elveția. Centrocoop a jucat un roi 
activ în cadrul Alianței Cooperatis
te Internaționale.

Pentru perioada viitoare ne propu
nem să intensificăm relațiile de cola
borare. schimburile economice cu ță
rile socialiste, cu celelalte țări. Va 
spori numărul organizațiilor coope
ratiste cu care vom stabili legături 
de colaborare, vom participa activ și 
în viitor la lucrările Alianței Coope
ratiste Internaționale. Vom susține 
în cadrul acestei alianțe dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între organi
zațiile cooperatiste ca organizații 
independente și egale în drepturi, 
atit în scopul lărgirii colaborării in- 
tercooperatiste, cit și în vederea spo
ririi contribuției acestui organism 
internațional la soluționarea proble
melor majore care confruntă omeni
rea. la cauza destinderii internațio
nale, Ja promovarea colaborării și 
păcii în lume.

în mod deosebit vom milita pentru 
Întărirea unității în rîndurile Alian
ței Cooperatiste Internationale, ca și 
pentru creșterea numărului de mem
bri, pentru ca acest organism să de
vină cu adevărat universal.

în încheierea dării de seamă, 
președintele Centrocoop a spus : 
Cred că sînt în asentimentul dum
neavoastră. al tuturor, că exprim 
gindurile și năzuințele milioanelor de 
membri cooperatori. încredintind de 
la tribuna Congresului al VII-lea al 
cooperației de consum, conducerea 
partidului nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că mișcarea noas
tră cooperatistă își va îndeplini cu 
cinste și în mod exemplar sarcinile 
mari care îi revin, va face totul pen
tru înfăptuirea planului pe anul 1982 
și a planului cincinal 1981—1985, își 
va aduce întreaga contribuție la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, pentru dezvoltarea pro
pășirea și înflorirea patriei noastre 
socialiste, pentru binele, bunăstarea 
și fericirea poporului român.
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ANIVERSARII ZILEI SULE RE NAȘTERE,
In „Editura Poporului" din Beijing a apărut volumul al lll-lea din ciclul 

„CEAUȘESCU - OPERE ALESE"
BEIJING 21 (Agerpres). - In aceste zile a apărut la Beijing in 

„Editura Poporului", in limba chineză, volumul al lll-lea din ciclul 
„Ceaușescu - Opere alese".

Editat, ca și precedentele volume, în condiții grafice excepționale, 
volumul cuprinde, pe aproape 600 pagini, selecțiuni din vasta operă 
teoretică a secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU SI ȘEFUL STATULUI MAURITANIAN

I » •

Ceaușescu.

Apariția !n preajma zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a noului volum se înscrie 
ca un eveniment politic semnificativ 
in dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri dintre cele două 
partide, țări șl popoare, constituind 
o expresie elocventă a înaltei pre
țuiri și considerații pe care poporul 
chinez le acordă personalității pres
tigioase și creației teoretice ale 
conducătorului partidului si statului 
nostru.

Noul volum din ciclul consacrat 
gîndirii politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. incluzînd lu
crări din perioada 1974—1980, se 
deschide cu Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului la 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, care a sintetizat 
activitatea desfășurată de poporul 
nostru sub conducerea partidului în 
perioada 1969—1974 și a trasat sar
cinile de viitor in construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Sînt cuprinse, de aseme
nea. expuneri de importantă isto
rică făcute la Congresul educației 
politice si culturii socialiste si la

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
IN FAVOAREA DEZARMĂRII

Pentru o Europă fără arme nucleare
HELSINKI 21 (Agerpres). — „Pro

blema cardinală a zilelor noastre o 
reprezintă apărarea păcii. De re
zolvarea ei depinde viitorul întregii 
umanități" — se arată într-o che
mare a sindicatului muncitorilor 
constructori din Finlanda, dată pu
blicității la Helsinki. în document 
este exprimată îngrijorarea se
rioasă a opiniei publice finlandeze 
în legătură cu sporirea încordării 
în viata internațională și cu creș

JAPONIA: Apel la încetarea cursei înarmărilor
TOKIO 21 (Agerpres). — Peste 

300 de scriitori de frunte din Ja
ponia si-au pus semnăturile oe un 
aoel care cheamă la încetarea 
cursei înarmărilor si trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare nu
cleară. în document, care va fi 
remis primului ministru, Zenko Su
zuki. se relevă marea periculozi

Direcții fundamentale ale gîndirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu

lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice 
internaționale - condiție fundamentală a progresului și păcii în lume

„Fie ca anul 1982 să determine realizarea unor măsuri reale 
în direcția lichidării subdezvoltării și înfăptuirii noii ordini eco
nomice și politice mondiale care să asigure progresul țărilor ră
mase în urmă, stabilitatea economică internațională!“

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

In Mesajul de Anul nou adresat 
națiunii noastre, ca și în cuvîntarea 
rostită la întîlnirea cu corpul diplo
matic, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
• reafirmat una din orientările fun
damentale ale politicii externe a 
României socialiste : necesitatea edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice Internaționale, care să ducă 
la eliminarea subdezvoltării și a de-; 
calajelor dintre state, la solutiona
rea problemelor acute ale economiei 
mondiale și asigurarea stabilității 
ei, la prosperitatea șl înflorirea 
tuturor națiunilor, într-un climat de 
destindere, securitate și pace în 
lume. Secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, a deschis 
în acest sens o perspectivă realistă 
arătind că există condiții — dacă 
toate popoarele își vor concentra șl 
intensifica eforturile — să se pună 
în 1982 bazele unui proces de dez
voltare amplă și colaborare econo
mică echitabilă pe plan mondial, de 
natură să determine pași concreti 
spre soluționarea problemelor sub
dezvoltării și înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale.

O CONCEPȚIE ORIGINALA. CU 
UN PROFUND CARACTER UMA
NIST. Pentru Întregul nostru popor 
constituie un motiv de adincă mîndrie 
și legitimă satisfacție faptul că. în 
acest domeniu de importantă vitală 
pentru destinele omenirii, în situația 
în care o mare parte a populației 
globului trăiește în condiții inadmi
sibile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, expunerile 
la adunarea populară consacrată 
împlinirii a 375 de ani de la prima 
unire politică a țărilor române și 
sărbătoririi orașului bimilenar Alba 
Iulia, la sesiunilp solemne consa
crate sărbătoririi centenarului inde
pendenței de stat a României și 
sărbătoririi a sase decenii de la 
formarea statului național unitar 
român. Raportul la Conferința na
țională a P.C.R. din 1977. Raportul 
la Congresul al XII-lea al partidu
lui, precum și cuvîntarea la adu
narea festivă prilejuită de împli
nirea a 60 de ani de viață și peste 
45 de ani de activitate revoluționară 
a conducătorului partidului si sta
tului nostru.

Apariția, în 1980 și 1981, a volu
melor I și II din ciclul „Ceaușescu 
— Opere alese" a fost salutată de 
numeroșii activiști de partid și de 
stat chinezi care, vizitînd România 
și cunoscînd în mod direct experi
ența și realizările țării noastre, au 
regăsit în lucrările secretarului ge
neral al partidului nostru fun
damentarea teoretică a politicii in
terne și externe a Partidului Comu

terea pericolului unei catastrofe 
nucleare.

„Scopul comun al luptătorilor 
pentru pace din Europa occiden
tală — se subliniază în chemare — 
îl constituie edificarea unei Europe 
denuclearizate. Sindicatul muncito
rilor constructori din Finlanda con
sideră că. prin constituirea trepta
tă a unor zone fără arme nucleare 
în diferite regiuni ale continentului, 
acest obiectiv coate fi realizat in
tegral".

tate a teoriei privind asa-numita 
„acceptabilitate" a unui război nu
clear limitat si se subliniază că un 
atare conflict. în cazul în care ar 
izbucni, ar degenera într-o con
flagrație globală atotnustiitoare. 
care ar duce la dispariția civiliza
ției umane.

are meritul de a fi elaborat o con
cepție originală, unitară și cuprin
zătoare, cu o solidă fundamentare 
științifică. materialist-dialectică și 
cu un profund caracter umanist — 
concepție deschizătoare de largi 
orizonturi de acțiune pentru împli
nirea aspirațiilor de progres și pace 
ale tuturor popoarelor lumii.

Este meritul istoric al președinte
lui țării noastre de a fi pus in lumi
nă, pe baza unei riguroase analize a 
situației economice mondiale și a 
tendințelor ei de viitor, una din 
contradicțiile fundamentale ale lumii 
de azi, aceea dintre grupul restrine 
de țări dezvoltate și imensa majori
tate a statelor menținute tn stare 
de subdezvoltare, de sărăcie și mi
zerie. Ce poate fi mai edificator 
pentru actualele discrepanțe econo
mice din lume decît faptul că un 
sfert din populația globului, aflată 
în vîrful piramidei veniturilor, dis
pune de 80 la sută din produsul 
mondial, în timp ce jumătate din 
omenire, situată la baza ei — doar 
de 4 la sută? Situația apare și mai 
gravă dacă se are în vedere că, în 
domeniul industrial, țările în curs 
de dezvoltare, care concentrează 
două treimi din populația planetei, 
au o pondere de numai 11 la sută, 
iar în cel tehnologic nu dețin nici 
5 la sută din capacitatea de cerce- 
tare-dezvoltare a lumii ! O aseme
nea situație care ridică probleme 
grave în fața omenirii este, așa cum 
a subliniat în repetate rînduri tova
rășul Nicolae Ceaușescu, consecința 
vechilor relații Inechitabile, gene

nist Român, izvorul șl bogăția de 
idei ce propulsează pe noi trepte 
de civilizație România socialistă. 
Textele selectate au dat, totodată, 
cititorilor chinezi posibilitatea să 
cunoască drumul glorios de luptă și 
muncă parcurs de poporul român 
în cea mai fructuoasă și dinamică 
etapă de dezvoltare a tării, fermi
tatea și consecventa cu care Româ
nia. președintele Nicolae Ceaușescu 
promovează, în raporturile interna
ționale. cele mai înalte principii de 
drept și echitate, contribuția țării 
noastre la soluționarea, în interesul 
popoarelor, a problemelor majore 
ale contemporaneității, la eforturile 
pentru dezarmare, destindere, co
laborare și pace.

Alături de primele două volume, 
noul volum are menirea de a în
tregi. pentru cititorul chinez, ima
ginea generală a unei opere teore
tice impresionante prin multitudi
nea problematicii politico-sociale 
abordate, prin profunzimea analizei 
fenomenelor specifice ale societății 
românești actuale și a problemelor 
fundamentale ale lumii contempo
rane, prin originalitatea soluțiilor 
propuse pentru rezolvarea aspecte
lor complexe ale construcției so
cialiste.

Evenimentul consacră. încă o 
dată, recunoașterea internațională a 
unei opere teoretice exemplare, cu 
o înaltă valoare de generalizare a 
experienței concrete a poporului 
român în edificarea economico-so- 
cială a țării.

In sprijinul luptei pentru 
independența poporului 

namibian
KINSHASA 21 (Agerpres). — La 

Kinshasa s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 38-a sesiuni a Comitetului 
Eliberării al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.). ctire a reunit re
prezentanții celor 23 state membre, 
precum si oe cei ai Organizației Po
norului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) si Congresului Național 
African (C.N.A.) din Africa de Sud. 
Principalul punct al ordinii de zi l-a 
constituit examinarea situației din 
Namibia, teritoriu aflat sub ocupația 
ilegală a regimului rasist de la Pre
toria.

în cadrul dezbaterilor a fost evi
dențiată necesitatea asigurării unui 
sprijin sporit luptei pentru elibera
rea totală a continentului african. 
Participants si-au exprimat îngrijo
rarea fată de amenințarea De care 
o reprezintă pentru continent insti
tuția mercenarilor.

Rezultatele sesiunii de la Kins
hasa vor fi înaintate reuniunii Con
siliului Ministerial al O.U.A.. ce se 
va întruni în luna februarie, la Ad
dis Abeba.

rate de politica Imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă, de domi
nație și asuprire, de dezvoltare și 
îmbogățire a unor state pe seama 
altora. Președintele țării noastre a 
dezvăluit cu putere contradicția 
dintre asupritori și asupriți, dintre 
bogați și săraci, demonstrind că 
aceasta constituie o serioasă frină 
in calea dezvoltării economice a 
întregii umanități, înseamnă menți
nerea unor vaste zone ale globului 
în stare de înapoiere economică, cu 
implicații profund negative în viața 
internațională.

Pe plan economic, menținerea și 
adîncirea decalajelor dintre state 
constituie un factor de îngustare a 
Dietei mondiale, afectează evoluția 
economică generală, creează, așa 
cum o dovedesc actualele fenomene 
de recesiune, șomaj și inflație din 
țările capitaliste industriale, puter
nice dezechilibre, adincesc criza 
economică în lume. Pe plan politic, 
extinderea sărăciei și mizeriei re
prezintă — iar neșoluționarea acestei 
probleme va reprezenta în tot mai 
mare măsură — o sursă de ascuțire 
a contradicțiilor internaționale, de 
animozitate, tensiune și conflicte 
între state și grupări de state, care 
generează și vor genera situații ex
plozive. de natură să pericliteze 
perspectivele păcii și securității pe 
planeta noastră. Pornind tocmai de 
la aceste realități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă permanent intere
sul convergent al tuturor popoare
lor pentru eliminarea decalajelor, 
arătind că nu poate fi vorba de

NOUAKCHOTT 21 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înmînat un 
mesaj și au fost transmise urări de 
sănătate și fericire personală pre
ședintelui Comitetului Militar da 
Salvare Națională al Republicii Is
lamice Mauritania, șef al statului, 
locotenent colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, precum și urări de 
pace, progres și bunăstare pentru po
porul mauritanian prieten.

Mulțumind în mod deosebit pentru 
mesaiul primit, președintele Moha
med Khouna Ould Haidalla a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de caldă priete
nie și cele mai cordiale urări de fe
ricire și sănătate, de progres și pros
peritate poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală a tovarășului Marin Capisizu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, care efectuează o vizită la 
Nouakchott.

Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe ambasadorul României

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 21 
Ianuarie, tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, l-a primit oe Paul 
Marinescu, ambasadorul României la 
Phenian, cu prileiul încheierii mi
siunii sale în R.P.D. Coreeană.

Președintele Kim Ir Sen a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășei Elena Ceausescu salutul său 
prietenesc si cele mai bune urări de 
sănătate, fericire si mari succese în 
activitatea consacrată edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România, cauzei generale a 
socialismului, păcii, securității si co
laborării internaționale.

PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚA IN ZIMBABWE. Parlamentul Re
publicii Zimbabwe a votat prelungirea pentru o nouă perioadă de șase 
luni a stării de urgență. In cursul dezbaterilor, care au marcat deschiderea 
noii sesiuni parlamentare, Richard Hove, ministrul de interne, a afirmat 
că prelungirea stării de urgență se impune pentru a face față amenință
rilor Republicii Sud-Africane, precum și pentru a contracara acțiunile ele
mentelor reacționare interne. Potrivit prevederilor legii, starea de urgență 
Conferă guvernului zimbabwian puteri 
și în menținerea ordinii.

CONVORBIRI VIETNAMEZO- 
IRAKIENE. La Hanoi s-au desfă
șurat miercuri convorbiri intre Fam 
Van Dona, președintele Consiliului 
de Miniștri al RS. Vietnam, și vi
cepreședintele Irakului, Taha Mo- 
heddin Maruf, aflat in vizită, in ca
pitala vietnameză — informează 
agenția V.N.A.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL U.R.S.S.. Andrei Gro- 
mîko, și secretarul de stat al S.U.A., 
Alexander Haig, se vor întîlni la 
Geneva, la 26 ianuarie potrivit în
țelegerii anterioare, pentru a con
tinua schimbul de opinii început 
in septembrie 
trevederti de 
anunță agenția

1981 în timpul in
ia New York — 

T.A.S.S.

stabilitate economică, de un progres 
rapid al întregii omeniri și de o 
pace reală și durabilă pe planeta 
noastră atît timo cit persistă îm
părțirea lumii in țări bogate și țări 
sărace.

PRINCIPII NOI — LA TEMELIA 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE. In 
concepția președintelui României, 
eșecul tentativelor de pînă acum de a 
se ieși din impas se datoreste faptului 
că, în general, s-au atacat mai curînd 
efectele decît cauzele crizei eco
nomice, care sînt adine înrădăcinate 
în vechile relații internaționale, în 
primul rînd în cele politice. O nouă 
ordine economică este de necon
ceput fără democratizarea vieții 
politice. fără egalitatea deplină 
între națiuni, fără un consens gene
ral care să garanteze exercitarea 
liberă a suveranității naționale, fără 
participarea tuturor statelor la adop
tarea deciziilor ce privesc întreaga 
comunitate internațională.

De aceea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu consideră că noua ordine 
economică nu poate fi clădită decît pe 
temelia noilor principii ale indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, excluderii cu desăvîrșire 
a forței din relațiile internaționale. 
Practica relațiilor dintre state a do
vedit că numai prin aplicarea ansam
blului acestor principii, de către toti. 
se pot crea condiții în vederea lichi
dării subdezvoltării, a decalajelor e- 
conomice — obiectiv esențial al noii 
ordini economice, care, in concepția 
secretarului . general al partidului 
nostru, este menită să ducă la edifi
carea unei lumi mai drepte si mai 
bune, alcătuită din națiuni libere și 
egale în drepturi. în egală măsură 
deschise spre progres șl înflorirea ci
vilizației.

CĂI ȘI MIJLOACE DE ÎNFĂPTUI
RE A UNUI DEZIDERAT ISTORIC. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu are nu 
numai meritul de a fi înțeles la vre

în cursul întrevederii, șeful statului 
mauritanian a dat o înaltă apreciere 
politicii externe promovate cu con
secventă de tara noastră, eforturilor 
neobosite ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu in direcția rezolvării pe 
cale politică, prin tratative, a tutu
ror problemelor litigioase dintre sta
te. opririi cursei înarmărilor și luării 
de măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
reluării cursului politicii de pace, 
destindere și colaborare internațio
nală. A fost evidențiată evoluția po
zitivă a raporturilor de colaborare 
prietenească dintre România și Mau
ritania, subliniindu-se posibilitățile 
dezvoltării cooperării economice în 
domeniul pescuitului oceanic și în 
alte sectoare de interes comun.

★
La 21 Ianuarie, ministrul secretar 

de stat român și ministrul maurita
nian al pescuitului și economiei' ma
ritime. Soumare Silmane. au semnat 
acordul dintre guvernele celor două 
țări privind cooperarea în domeniul 
pescuitului.

Convorbirea a prilejuit sublinierea 
bunelor relații de prietenie, colabo
rare si solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Muncii 
din Coreea, dintre Republica Socia
listă România si Republica Popu
lară Democrată Coreeană, precum si 
a dorinței reciproce de a se face 
totul pentru dezvoltarea continuă a 
raporturilor româno-coreene. spre 
binele celor două popoare, al cauzei 
socialismului, progresului si păcii.

Tovarășul Kim Ir Sen a dat o 
înaltă apreciere activității neobosite 
si inițiativelor maiore ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu consacrate so
luționării problemelor complicate din 
Europa si din lume. în conformitate 
cu interesele si năzuințele tuturor 
popoarelor de a trăi într-o lume lip
sită de pericolul războiului. într-o 
lume a păcii.

“I
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extraordinare în domeniul economic

SCHIMBURI INTENSE DE 
FOCURI între forțele insurgente Și 
trupele guatemaleze s-au semnalat 
in ultimele 24 de ore, in zona loca
lităților Villa Nueva și Mexico, de 
lingă Ciudad de Guatemala — 
transmite agenția France Presse. 
Schimburi sporadice de focuri au 
avut loc in aceeași perioadă de 
timp, in preajma localității Retal- 
huleu, situată la 180 km sud-vest de 
capitală, ca și pe autostrada Cuila- 
pa-Oratorio, în departamentul San
ta Rosa.

POLITIA BRAZILIANA a confis
cat 38 kg cocaină, cantitate evalua
tă pe piața ilicită a drogurilor la 
peste 5,5 milioane dolari. Aceasta 
este cea mai mare captură de stu
pefiante din Brazilia.

J

mea potrivită imperativul edificării 
unei noi ordini economice si de a-i 
fi dat contururi teoretice din cele mai 
clare, ci si de a fi schitat căile și mo
dalitățile de realizare a acestui dezi
derat istoric. în abordarea acestor 
probleme, secretarul general al parti
dului pune cu putere in evidentă 
adevărul fundamental că lichidarea 
subdezvoltării, ridicarea economică și 
socială a țărilor rămase in urmă tre
buie să aibă la bază, in primul rînd, 
efortul propriu al fiecărui popor, mo
bilizarea intensă a potențialului ma
terial și uman al tării respective, alo
carea unei părți însemnate din venitul 
național in scopul dezvoltării. Avind 
in vedere propria sa experiență, tara 
noastră a propus elaborarea si aplica
rea în practică a unui program de 
lungă durată — pină în anul 2 000. cu 
o primă etapă pînă în 1990 — care să 
prevadă măsuri si acțiuni eficiente 
de creștere puternică a forțelor de 
producție, de accelerare a procesului 
de industrializare, de modernizare a 
agriculturii, ca si a celorlalte sectoare 
de activitate din statele in curs de 
dezvoltare.

Totodată, un rol important revine 
cooperării Internationale, care, desfă- 
surindu-se în condiții de egalitate, 
echitate si avantaj reciproc, este 
chemată să stimuleze efortul propriu. 
Un astfel de stimulent l-ar consti
tui. în opinia președintelui României, 
crearea cit mai grabnică a unui fond 
de dezvoltare, ce ar urma să fie 
constituit prin participarea statelor 
industrializate si. mai ales. Drin eco
nomiile realizate ne baza reducerii 
cheltuielilor militare. în acest sens. 
România a propus reducerea cheltu
ielilor pentru înarmări cu cel DUtin 
10 la sută pînă in 1985. din care ju
mătate să fie destinate fondului pen
tru ajutorarea țărilor rămase în 
urmă De olan economic.

în același timp, tara noastră con
sideră ca cerințe esențiale ale noii 
ordini economice eliminarea barie
relor comerciale discriminatorii. în 
scopul facilitării pătrunderii ne pie
țele țărilor avansate a produselor

COMUNICAT
cu privire la ședința a 102-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
între 19 șl 21 ianuarie 1982 a avut 

loc la Moscova ședința a 102-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului da 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, vlce- 
prim-ministru al guvernului.

Comitetul Executiv a adoptat o 
declarație în legătură cu încercările 
Administrației S.U.A. si ale altor țări 
membre ale N.A.T.O. de a se ames
teca în treburile interne ale Republi
cii Populare Polone și de a aplica 
măsuri economice discriminatorii ca 
mijloc de presiune politică.

Conducîndu-se după sarcinile care 
decurg din hotăririle sesiunii Consi
liului, Comitetul Executiv a exami
nat stadiul lucrărilor privind colabo
rarea într-o serie de ramuri ale pro
ducției construcțiilor de mașini care 
au cea mai mare importantă pentru 
dezvoltarea economiilor țărilor fră
țești.

Au fost preconizate măsuri privind 
realizarea prevederilor Convenției de 
colaborare multilaterală în crearea 
bazei unice de produse ale tehnicii 
electronice, utilaje tehnologice si 
materiale pentru producția acestora, 
semnată în cursul ședinței a XXXV-a 
a sesiunii C.A.E.R. S-a prevăzut să 
se urgenteze organizarea cooperării 
în producția de utilaje grele pentru 
exploatarea Ia zi a substanțelor utile 
și construirea de conducte magistrale, 
precum și a unei serii de tipuri de 
utilaje care să economisească ener
gia.

Organele C.A.E.R. și organizațiile 
economice internaționale de ramură 
au primit sarcini concrete privind 
organizarea colaborării pentru elabo
rarea în comun, în cincinalul curent, 
de mașini și utilaje care să reducă 
folosirea muncii manuale în econo
mia națională. în primul rind de ro
boti industriali cu comandă program: 
de utilaje de precizie pentru prelu
crarea metalelor și de turnătorii: de 
serii unificate de aparate hidraulice, 
pneumatice și electrice si alte pro
duse cu destinație generală pentru 
construcțiile de mașini: de sisteme 
de mașini pentru mecanizarea com
plexă a agriculturii și prelucrarea 
materiilor prime alimentare.

DECLARAȚIA
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Comitetul Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, expri- 
mînd părerea unanimă a țărilor 
membre ale C.A.E.R., sprijină deplin, 
și va sprijini in continuare, efortu
rile întreprinse de Republica Popu
lară Polonă, pe baza drepturilor sale 
suverane. în conformitate cu consti
tuția tării, pentru consolidarea orin- 
duirii socialiste și a legalității, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
poporului polonez.

Țările membre ale C.A.E.R. resping 
în mod hotărit acțiunile Administra
ției S.U.A. și ale altor țări ale
N. A.T.O. îndreptate spre amestecul în 
treburile interne ale Republicii Popu
lare Polone. Ele privesc aceste ac
țiuni ca o încălcare flagrantă a nor
melor unanim recunoscute ale vieții 
internaționale, a principiilor Cartei
O. N.U. și ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa.

Pornind de la politica lor consec
vent principială, țările membre ale 
C.A.E.R. dezaprobă în mod hotărit 
orice acțiuni îndreptate spre folosirea 
relațiilor economice si aplicarea de 
măsuri discriminatorii și de altă na
tură ca instrument de amestec în 
treburile interne și de presiune poli- 

nrovenite din statele rămase în urmă 
și dinamizării schimburilor econo
mice internaționale : stabilirea unui 
raport just intre prețul materiilor 
prime si cel al produselor industriale, 
de natură să asigure venituri stabile 
si in creștere țărilor producătoare si 
să favorizeze activitatea economică 
în tarile consumatoare : cristalizarea 
unui nou sistem financiar-mone- 
tar international, sănătos si echita
bil și, in acest cadru, stabilirea u- 
nor plafoane rezonabile ale dobîn- 
zilor. creșterea vertiginoasă a aces
tora dăunînd grav eforturilor tarilor 
în curs de dezvoltare : asigurarea 
accesului tuturor statelor, fără nici 
un fel de piedici și clauze șicanatorii, 
la cuceririle stiintei si tehnicii mo
derne.

GÎNDIREA TEORETICA ÎNTĂRI
TĂ DE ACȚIUNEA PRACTICA. 
Tenacitatea excepțională cu care 
acționează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru lărgirea continuă 
a raporturilor economice ale tării 
noastre cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare a determinat în
registrarea în acest domeniu a unui 
adevărat salt calitativ. România par
ticipă. în prezent, la realizarea a nu
meroase obiective economice de mare 
importantă în domeniul industriei, 
agriculturii, căilor de comunicații 
dintr-o serie de țări în curs de dez
voltare din Asia. Africa si America 
Latină, aducindu-si astfel contribuția 
la crearea si progresul unor sectoare 
de interes deosebit pentru consoli
darea independentei economice a 
acestor state. Pentru remarcabila 
contribuție la elaborarea conceptului 
de nouă ordine economică interna
țională. nentru vasta activitate prac
tică desfășurată in vederea înfăptu
irii acestui deziderat vital al ome
nirii. numele tovarășului Nicolae 
Ceausescu este astăzi nronuntat cu 
prețuire, respect si stimă pe toate 
meridianele globului, ca o deplină 
recunoaștere a eforturilor depuse 
pentru cauza comună a progresului 
și păcii în lume.

In acest spirit constructiv. în Me
saiul de Anul nou. ca si în cuvin- 
taiea rostită la întîlnirea cu cornul 
diplomatic, președintele României 
socialiste a lansat un anei solemn 
către toate țările lumii, de a-si uni 
eforturile si a conlucra tot mai 
strîns. într-o atmosferă de înțelegere 
si colaborare, pentru a se nune capăt 
cit mai curînd stării de subdezvol
tare. nentru a se deschide tuturor 
popoarelor perspectiva progresului, 
bunăstării si fericirii.

Gh. CERCELESCU

Pornind de la sarcinile •tabillte de 
partidele comuniste și muncitorești 
privind satisfacerea mal deplină a 
cerințelor populației țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu produse alimentare. 
Comitetul Executiv a adoptat acțiuni 
corespunzătoare de colaborare în a- 
cest domeniu. îndeosebi legate de 
asigurarea industriei alimentare cu 
materii prime și materiale necesare 
și înzestrarea acestei ramuri cu uti
laje moderne de înaltă productivi
tate.

La ședință s-a făcut bilanțul re
zultatelor tratativelor privind înche
ierea acordurilor comerciale de lun
gă durată intre țările membre ale 
C.A.E.R., precum și cu R.S.F.I. pen
tru cincinalul curent. In conformitate 
cu aceste acorduri, schimburile lor 
reciproce de mărfuri vor creste în 
1985 fată de 1980 cu 38 la sută. în rit
muri mai mari vor crește livrările 
reciproce de produse specializate, vo
lumul acestora sporind cu 48 la sută. 
Creșterea schimburilor reciproce de 
mărfuri va contribui la, dezvoltarea 
în continuare a economiilor si la sa
tisfacerea cerințelor populației țări
lor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a aprobat pla
nul de lucru pe 1982—1983, acțiunile 
de contacte ale C.A.E.R. cu organi
zațiile economice și tehnico-științi- 
fice internaționale pe anul 1982. pre
cum și bugetul consiliului pe anul în 
curs.

Au fost examinate si alte probleme 
ale colaborării economice și tehnico- 
știintifice.

Ședința Comitetului Executiv ș-« 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, tovără
șească.

★
Cu ocazia lucrărilor Comitetului 

Executiv al C.A.E.R. de I3 Moscova, 
tovarășul Nicolae Consta vice-
prim-ministru al Guverhuu.i Repu
blicii Socialiste România, a avut în- 
tilniri de lucru cu tovarășii N. V. Ta- 
lîzin. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, si cu Jozsef 
Marjai, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme ale relațiilor economice bi
laterale.

tică. limitarea legăturilor economico- 
comerciale cu R.P.P. și U.R.S.S.

Astfel de acțiuni contravin intere
selor țărilor membre ale C.A.E.R.. tu
turor țărilor lumii. Scopul lor evi
dent îl constituie agravarea încordă
rii internaționale. împiedicarea dez
voltării colaborării pașnice și avan
tajoase pentru toate popoarele în Eu
ropa și în întreaga lume. Reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv 
al C.A.E.R. cer. în mod hotărit, în
cetarea acestei politici si practici 
dăunătoare. Țările membre ale 
C.A.E.R. se vor opune unor aseme
nea încercări. întărind coeziunea si 
colaborarea lor reciprocă, extinzînd 
legăturile cu celelalte state interesa
te în consolidarea păcii și colaborării 
internaționale și asigurînd dezvol
tarea lor fermă în continuare.

Toate țările lumii sînt interesate în 
întreținerea de relații interstatale 
normale, inclusiv economice. Restrîn- 
gerea unilaterală a legăturilor econo- 
mico-comerciale și tehnico-știintifice 
statornicite va dăuna, în final, și in
tereselor inițiatorilor unor asemenea 
acțiuni, precum și ale celor care pro
cedează la fel.

Țările membre ale C.A.E.R. acor
dă și vor acorda ajutor multilateral 
poporului frate polonez în depășirea 
greutăților economice ivite. în resta
bilirea procesului normal de produc
ție în economia națională, în asigu
rarea condițiilor pentru de^'.ol.tarea 
socialistă în continuare a tâf 'tJicest 
ajutor va fi acordat pe calea îndepli
nirii în avans față de termenele pla
nificate a angajamentelor privind li
vrările de mărfuri necesare R.P.P., 
efectuării de livrări suplimentare, 
dezvoltării legăturilor de cooperare si 
folosirii altor forme de colaborare 
economică.

Eforturile comune privind dezvol
tarea colaborării vor contribui la în
tărirea rolului R.P.P. în comunitatea 
țărilor socialiste membre ale C.A.E.R. 
Consolidarea orînduirii socialiste în 
Republica Populară Polonă și parti
ciparea nestînjenită a acesteia la di
viziunea internațională a muncii con
stituie un factor important al secu
rității în Europa și al îmbunătățirii 
relațiilor internaționale.

Reprezentanții țărilor în Comitetul 
Executiv al C.A.E.R. se pronunță pen
tru încetarea folosirii problemelor 
care tin de drepturile suverane ale 
R.P.P. ca motiv pentru atîtarea în
cordării internaționale și pentru aba
terea atenției popoarelor de la solu
ționarea celor mai importante pro
bleme ale păcii și securității. Ei con
firmă cursul neabătut al țărilor lor 
pentru continuarea politicii de destin
dere, înlăturarea pericolului războiu
lui, încetarea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, consolidarea încrederii 
și dezvoltarea de relații normale pe 
bază de egalitate între toate statele, 
adincirea colaborării egale în drepturi 
între ele pe baza principiilor unanim 
recunoscute pe plan internațional.

ORIENTUL MIJLOCIU
• S.U.A. au opus vetoul lor 
in Consiliul de Securitate 
proiectului de rezoluție pre

zentat de Iordania
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— In Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile a- 
suora situației create prin anexarea 
de către Israel a înălțimilor Golan. 
Deși maioritatea covîrsitoare a state
lor membre ale Consiliului de Secu
ritate. precum și numeroase țări care 
nu fac parte din acest organism au 
condamnat măsura israeliană. State
le Unite au opus vetoul lor proiec
tului de rezoluție prezentat de Ior
dania. prin care se cerea statelor 
membre ale O.N.U. să examineze a- 
Dlicarea de măsuri concrete si efi
ciente în vederea anulării anexării 
de către Israel a înălțimilor Golan 
siriene.
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