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Marcînd un nou moment în evoluția pozitivă a relațiilor de cooperare

reciproc avantajoasă dintre popoarele român și pakistanez

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN, 

MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Ceremonia semnării Declarației comune româno-pakistaneze

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Islamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq, au semnat, vi
neri 22 iamiarie, în cadrul unei be- 
remonii care a avut loc la Palatul 
Consiliului de Stat, Declarația co
mună româno-pakistaneză.

După semnare, cei doi șefi de stat 
ji-'.jl strîns miinile călduros.

jv. ’Participat tovarășii Ilie Verdet, 
Tosi feafc, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu. Lina Ciobanu. Ion Coman, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș. Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pătan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu. Aneta Spornic, 
Stefan Voitec, Stefan Andrei, Emi- 
lian Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ion Ioniță. 
Ana Mureșan, Elena Nae. Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu. Marin Ră- 
doi. Richard Winter. Marin Enache, 
•ecretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Agha Shahi, ministrul 
afacerilor externe, Mohammad Fazii 
Janjua. ministrul industriei alimenta
re și agriculturii, Illahi Bukhsh So- 
omro, ministrul industriei, Saeed 
Qadir, ministrul producției și căilor 
ferate, celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe șeful statului pakista
nez în vizită în țara noastră.

Au fost de fată ambasadorul 
României la Islamabad, Constantin 
Burada. si ambasadorul Pakistanu
lui la București, Iqbal Hosain.

în încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Mohammad Zia-ul Haq au 
ciocnit o CUpă de” șampanie pentru 
continua dezvoltare a prieteniei si 
colaborării româno-pakistaneze, în 
folosul ambelor țări, al cauzei gene
rale a păcii, destinderii și securită
ții, înțelegerii și conlucrării între 
toate popoarele lumii. ■

Plecarea din Capitală
Vineri 22 ianuarie s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie pe care au 
făcut-o în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. generalul Mahammad 
Zia-ul Haq, președintele Republicii 
Islamice Pakistan, și doamna Zia-ul 
Haq.

întîlnirea dintre cei doi șefi de stat, 
convorbirile purtate și înțelegerile 
convenite reprezintă un moment în
semnat !n dezvoltarea în continuare 
* -f româno-pakistaneze. des-
ch'izirfd, în același timp, perspective 
largi amplificării colaborării pe mul
tiple planuri între România și Pa
kistan.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, Aici erau ar
borate drapelele de stat ale Români
ei și Pakistanului, care încadrau 
portretele președinților Nicolae 
Ceausescu si Mohammad Zia-ul Haq. 
Pe mari pancarte erau înscrise ură
rile : „Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea între toate popoarele lu
mii 1“ „Să se dezvolte continuu ra

porturile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Pakistan, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii, înțelegerii și secu
rității în lume !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
generalul Mohammad Zia-ul Haq, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Zia-ul Haq au sosit împreună la 
aeroport, ,

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări, în timp ce erau trase 
21 de salve de artilerie. ,

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Ziâ-ul Haq 
au salutat drapelul de stat al Repu
blicii Socialiste România, după care 
au trecut în revistă garda de onoare.

Șeful statului -pakistanez si«a luat 
apoi rămas bun de la persoanele 
oficiale române aflate pe aeroport — 
tovarășii Ilie Verdeț, Gheorghe 
Oprea, Cornelia Filipaș, Gheorghe 
Pană, Ștefan Andrei, Ana Mureșan,
(Continuare în pag. a Iil-a)

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit cu președintele 
Mohammad Zia-ul Haq
și doamna Zia-ul Haq

• Declarație comună 
româno-pakistaneză

• COMUNICAT
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU

LA C. C. AL P. C. R.

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în 
ziua de 22 ianuarie a avut loc o consfătuire de lucru consacrată unor 
probleme de bază ale zootehniei, în special celor legate de furajare, pre
cum și altor probleme deosebit de importante pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru desfășurarea in cele mai bune condiții a activității in această 
ramură, pentru realizarea exemplară a prevederilor planului cincinal, a 
programului de autoaprovizionare, pentru satisfacerea necesităților in
dustriei noastre socialiste, ale agriculturii.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele republicii, în prezidiul consfătuirii au luat loc tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Ion Coman, Constantin Dăscălescu, Ludovic Fazekas, Petru Ena
che, Marin Enache.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, vineri, 22 ianuarie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
proiectul de decret cu privire la aplicarea experimentală 
a proiectului Legii retribuirii muncii in unitățile agricole 
cooperatiste.

Elaborat din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, proiectul de lege oglin
dește preocuparea statornică a conducerii partidului și 
statului pentru dezvoltarea agriculturii, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Proiectul 
de decret reglementează intr-un spirit nou principiile ge
nerale ale sistemului de retribuire, ale organizării produc
ției și o muncii in unitățile agricole cooperatiste și in aso
ciațiile economice intercooperatiste. Proiectul de act norma
tiv pornește de la necesitatea înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare in țara noastră, obținerii de producții tot 
mai mari și, pe această bază, satisfacerii cerințelor de 
consum ale populației, a altor nevoi aie economiei na
ționale, in conformitate cu principiile autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, ale eticii și echității socia
liste. S-a stabilit ca retribuirea cooperatorilor, a cadrelor 
de conducere, a celorlalți lucrători din agricultura coope
ratistă să se facă nemijlocit in legătură cu cantitatea si 
calitatea muncii prestate, cu producția și veniturile reali
zate, cu rezultatele obținute in diminuarea cheltuielilor de 
producție și in sporirea eficienței întregii activități, cu 
posibilitățile economice ale fiecărei unități.

Pe baza creșterii prețurilor la produsele agricole și a 
realizării produselor prevăzute în plan se creează posibili
tatea sporirii cu circa 25 la sută a veniturilor cooperatori
lor. Comitetul Politic Executiv a apreciat că, în acest fel, 
normele stabilite prin proiectul de lege vor contribui la 
cointeresarea cooperatorilor în creșterea producției agrico
le, 70 la sutâ din veniturile lor urmind sâ fie realizate din

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOSESCO
J’

Adjunctul ministrului afacerilor externe al U. R. S. S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, -președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe 
tovarășul Leonid F. Iliciov. adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice la 
reuniunea de la Madrid, aflat într-o 
vizită în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ion Datpu. ambasador în 
M.A.E.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
și cele mai bune urări ,din partea 
tovarășilor L.I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. N.A. Tihonov, președin
tele Consiliului de Miniștri, si A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne. Totodată, tovarășul L. F. Iliciov 
a adresat t o v a r ă șu lui Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul apropiatei 
aniversări a zilei sale de naștere.

Vicepreședintele Asociației de prietenie
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Mohammad Ash
raf, vicepreședintele Asociației de 
prietenie Pakistan — România, care 
a însoțit pe președintele Republicii 
Islamice Pakistan în vizița oficială 
efectuată în tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceausescu i-a 
fost transmis de către vicepreședin
tele Asociației de prietenie Pakistan 
— România un călduros salut din 
partea membrilor asociației, a tutu
ror prietenilor României din Pakis
tan. De asemenea, oaspetele a expri
mat întreaga gratitudine pentru

calde felicitări și urări de noi suc
cese în activitatea sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Leonid Brejnev. N.A. Ti
honov și A.A. Gromîko un călduros 
salut și cele mai bune urări de sănă
tate și succes în activitatea lor.

S-a procedat la un schimb de ve
deri în probleme ale vieții interna
ționale si în mod deosebit ale păcii 
și securității în Europa. în acest 
cadru, a fost evidențiată importan
ța deosebită pe care o au eforturile 
în direcția opririi cursei înarmărilor, 
stopării amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune, pentru re
tragerea celor existente, pentru eli
berarea întregului continent de orice 
armament nuclear, cerințe esențiale 
ale popoarelor europene, condiții ale 
înlăturării pericolului de război în 
Europa și in lume.

O atenție deosebită a fost acordată 
reuniunii de la Madrid, exprimin- 
du-se dorința încheierii cu succes a 
acesteia, ca rezultatele sale să nu 
fie influențate de situații lăturalnice 
din Europa și din lume, de creșterea

onoarea de a fi primit de șeful sta
tului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
membrilor Asociației de prietenie 
Pakistan — România un salut și cele 
mai bune urări de prosperitate și 
succes în activitatea ce o desfășoară 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țările și popoarele noas
tre.

Vicepreședintele Asociației de prie
tenie Pakistan — România a folosit 
această ocazie pentru a transmite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul apropiatei aniversări a zilei

La lucrările consfătuirii au luat 
parte primii secretari, secretarii cu 
probleme agrare și cei cu probleme 
organizatorice ai comitetelor județene 
de partid, organizatorii de partid din 
consiliile unice agroindustriale, di
rectorii direcțiilor agricole județene, 
ai trusturilor, întreprinderilor agricole 
de stat, președinți ai cooperativelor a- 
gricole de producție, alți lucrători din 
agricultură.

Pe ordinea de zi a consfătuirii au 
fost înscrise următoarele probleme:
(Continuare în pag. a Il-a)

producțiile pe care le obțin. S-a evidențiat, totodată, că 
normele stabilite prin decret sînt echivalente cu nor
mele din I.A.S., ceea ce creează posibilitatea ca, in con
diții asemănătoare, cooperatorii să realizeze venituri și 
venituri suplimentare egale cu cele ale muncitorilor, a- 
sigurindu-se, astfel, un raport corespunzător fritre venitu
rile din agricultură și cele din alte ramuri de activitate.

Au fost stabilite, de asemenea, măsuri pentru creșterea 
retribuțiilor din zootehnie, creindu-se posibilități pentru co
interesarea și permanentizarea muncitorilor cu o bună 
calificare in acest sector important, pentru îndeplinirea pro
gramelor adoptate de conducerea partidului și asigurarea 
unei bune aprovizionări a populației.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca reglementările 
cuprinse in proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste să fie larg popularizate in rindul oa
menilor muncii de la sate și să se aplice experimental pinâ 
la adoptarea prin lege, de către Marea Adunare Na
țională, in prima sesiune din anul 1982, a noului sistem de 
retribuire a muncii in unitățile agricole cooperatiste.

Comitetul Politic Executiv a aprobat unele măsuri de îm
bunătățire a activității politico-educative și organizatorice 
in rindul tineretului din unitățile de invățămint. Măsurile 
adoptate se înscriu Pe linia hotăririlor celui de-al Xll-lea 
Congres at P.C.R., a orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, privind sporirea rolului organelor și 
organizațiilor de partid, creșterea răspunderii Comitetului 
Central al U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R., Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, Ministerului Educației și 
Invățămintului, a tuturor organizațiilor de tineret și copii 
in vederea îmbunătățirii radicale a activității de formare 
și educare comunistă, revoluționară, pentru muncă și viață 
a tinerei generații din patria noastră,

(Continuare în pag. a II-a)

încordării intervenite în ultima pe
rioadă. ci. dimpotrivă, ele să fie în 
concordantă cu aspirațiile popoare
lor europene, să impulsioneze reali
zarea prevederilor Actului final de 
la Helsinki, să stabilească convoca
rea Conferinței pentru dezangajare 
militară si dezarmare pe continent, 
să asigure continuitatea procesului 
general-european de edificare a secu
rității si cooperării.

S-au evidențiat, de asemenea. în
semnătatea negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva în problema 
mijloacelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, necesitatea an
gajării într-o formă sau alta și a 
celorlalte state europene pentru a 
contribui la obținerea de rezultate 
care să ducă la întărirea securității 
tuturor statelor si popoarelor euro
pene. în condițiile unui echilibru 
militar stabil în Europa, la un nivel 
tot mai scăzut al înarmărilor nuclea
re, la înlăturarea pericolului care 
amenință . pacea si securitatea conti
nentului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Pakistan-România
sale de naștere, cele mai sincere fe
licitări și urări de noi succese în ac
tivitatea pe care o desfășoară pentru 
binele poporului român, pentru pace, 
destindere și o largă colaborare in
ternațională.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
că vizita oficială de prietenie în țară 
noastră a președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Haq. va contribui la dez
voltarea bunelor relații de prietenie 
și colaborare statornicite între țările 
și popoarele noastre.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

CONSFĂTUIRE DE LUCRU

LA C. C. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)

Situind in centrul întregii activități desfășurate 
In unitățile de invățămint însușirea temeinică de 
către preșcolari, elevi și studenți a politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, a operei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele și orga
nizațiile de partid, unitățile de invățămint, orga
nizațiile de copii, tineret și studenți vor avea ca 
preocupare fundamentală asigurarea unei temei
nice pregătiri profesionale și politice a tinerei ge
nerații. Comitetul Politic Executiv a cerut tuturor 
factorilor educaționali implicați in creșterea și for
marea generațiilor noi să acorde o atenție deo
sebită întăririi procesului de educație prin mun
că și pentru muncă, să acționeze -pentru perfec
ționarea procesului instructiv-educativ In școli și 
facultăți, pentru cultivarea înaltelor trăsături re
voluționare ale copiilor, tinerilor și studenților, a 
dragostei și devotamentului lor față de patrie și 
partid, a respectului și prețuirii față de tradițiile 
glorioase ale poporului român, ale clasei munci
toare și Partidului Comunist Român, față de reali
zările obținute in anii construcției socialismului, 
hotâririi de a contribui la dezvoltarea și înflorirea 
continuă, economică și socială a României.

In vederea îmbunătățirii activității educative, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea structurii Organizației „Șoimii Patriei", 
forme noi de îndrumare a Organizației Pionieri
lor printr-o mal bună antrenare a membrilor de 
partid, uteciștilor și a cadrelor didactice, precum 
și pentru îmbunătățirea structurii și activității de 
îndrumare a organizațiilor Uniunii Tineretului Co
munist

Comitetul Politic Executiv a stabilit, totodată, 
sarcinile care revin Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului U.A.S.C.R. și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor pentru a asigura, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, pro
movarea unui spirit revoluționar, intransigent, în 
întreaga muncă a organelor și organizațiilor de 
tineret, copii și studenți, creșterea răspunderii aces
tora, a tuturor cadrelor de tineret in înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor încredințate de partid.

. In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita de 
prietenie făcută in țara noastră de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apre
ciere rezultatelor convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, exprimind con
vingerea că înțelegerile convenite cu acest prilej 
vor constitui un puternic impuls pentru dezvoltarea 
și mai intensă a conlucrării prietenești dintre P.C.R. 
și P.C.B., pentru ridicarea, pe o nouâ treaptă, a 
colaborării și cooperării rodnice, multilaterale, din
tre România și Bulgaria, in interesul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialismului și păcii.

S-a subliniat că recenta întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov a pus în evi

dență rolul determinant al dialogului româno-bul- 
gar la nivel înalt in amplificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre partidele și țările noastre, relații 
care se afirmă tot mai mult ca un exemplu de 
raporturi intre state socialiste vecine și prietene, 
intre popoare libere și independente, ce conlu
crează fructuos pe plan bilateral și pe arena in
ternațională.

A fost relevat cu satisfacție faptul că, tn timpul 
convorbirilor, cei doi conducători de partid și de 
stat au trasat direcțiile principale ale dezvoltării 
colaborării româno-bulgare pe următorii ani, in 
concordanță cu posibilitățile pe care le oferă po
tențialul in creștere al economiilor naționale ale 
României și Bulgariei.

Comitetul Politic Executiv o subliniat, de aseme
nea, însemnătatea schimburilor de păreri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov in pro
bleme actuale ale situației internaționale, cei doi 
conducători de partid și de stat exprimind voința 
României și Bulgariei de a acționa, împreună cu 
celelalte țâri socialiste, cu toate forțele progresis
te, antiimperialiste și iubitoare de pace, pentru 
oprirea cursei inarmârilor, pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare, și in special de dezar
mare nucleară, pentru soluționarea diferendelor 
dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru menținerea și continuarea politicii de des
tindere, înțelegere și colaborare internațională.

A fost evidențiată atenția deosebită pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au acor
dat-o, in cursul convorbirilor, problemelor privind 
înfăptuirea securității șl cooperării tn Europa, re- 
levind - și de această dată - necesitatea ca 
reuniunea de la Madrid să se incheie cu rezul
tate pozitive, să stabilească organizarea unei con
ferințe pentru dezangajare militară și dezarmare 
pe continent, să asigure continuitatea procesului 
general-european de edificare a securității și coo
perării.

In același timp, Comitetul Politic Executiv a dat 
o inaltă apreciere hotâririi României și Bulgariei 
de a-și aduce și in viitor o contribuție activă la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, bună vecinătate 
și largâ cooperare intre țările balcanice.

Comitetul Politic Executiv a aprobat înțelegerile 
convenite cu ocazia noului dialog româno-bulgar 
la nivel înalt și a stabilit măsurile necesare pen
tru transpunerea lor in viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a Informat, de ase
menea, despre vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o in țara noastră, intre 20 și 22 Ianua
rie, președintele Republicii Islamice Pakistan, ge
nerat Mohammad Zia-ul Haq.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat deplina 
aprobare față de rezultatele pozitive ale noului 
dialog la nivel înalt româno-pakistanez, care se 
înscrie ca un moment de seamă in evoluția as
cendentă și rodnică a relațiilor dintre cele două 
țâri și popoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebitâ 
apreciere Convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammad Zia-ul Haq, desfășurate 
intr-o atmosferâ cordială, de prietenie, deplină în
țelegere și respect reciproc, care au relevat dorin
ța comună de a da noi dimensiuni raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele două țări 
și popoare. In acest context, Comitetul Politic Exe
cutiv a evidențiat semnificația deosebită a Decla
rației comune româno-pakistaneze, semnată de cel 
doi președinți, document de o deosebitâ importan
ță pentru dezvoltarea în perspectivă a raporturi
lor bilaterale și a conlucrării dintre cele două țări 
in viața internațională.

Totodată, a fost relevată însemnătatea măsuri
lor convenite in sfera relațiilor economice, care 
deschid perspective favorabile extinderii schimbu
rilor comerciale, amplificării cooperării in produc
ție in domăniile materialelor de construcții, al pre
lucrării petrolului, petrochimiei, metalurgiei, indus
triei ușoare, agriculturii. A fost manifestat, de ase
menea, interesul ambelor țări de a spori contac
tele pe linia științei, culturii, învățâmintului, in alte 
sectoare de activitate.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, in același 
timp, importanța schimbului de păreri intre cei 
doi președinți in probleme actuale ale vieții inter
naționale, care a Scos in evidență puncte de ve
dere similare asupra majorității problemelor dis
cutate.

O deosebitâ însemnătate au aprecierile celor doi 
președinți cu privire la necesitatea unei conlu
crări tot mai strinse intre toate popoarele lumii 
pentru oprirea inrâutățirii situației internaționale, 
pentru promovarea politicii de pace, destindere și 
largâ cooperare intre națiuni, pe baza respectării 
stricte a independenței și suveranității naționale, 
a principiilor deplinei egalități in drepturi, inte
grității teritoriale, neamestecului in treburile in
terne, neutilizârii forței sau amenințării cu forța, 
avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă satisfacția 
fațâ de hotârirea României și Pakistanului de a 
dezvolta conlucrarea pe plan extern, pentru a 
contribui la soluționarea problemelor majore cu 
care este confruntată lumea contemporană, la 
realizarea dezarmării, și in primul rind a dezarmă
rii nucleare, la crearea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare in Europa, în Asia și in în
treaga lume, la lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice mondiale, la 
înfăptuirea idealurilor de libertate, independență 
și progres ale tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in unani
mitate documentele, înțelegerile și concluziile la 
care s-a ajuns eu prilejul vizitei și a stabilit mă
surile necesare pentru amplificarea continuă a re
lațiilor româno-pakistaneze.

★

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

(Urmare din pag. I)
—- Principii si norme de furajare 

rațională a animalelor:
— Raport privind activitatea des* 

fășurată in anul 1981 pentru creșterea, 
natalității, reducerea pierderilor prin 
mortalități și sacrificări de necesitate 
și măsuri pentru realizarea efective* 
lor și a producțiilor la toate speciile 
de animale în anul 1982;

— Proiect de decret cu privire la 
aplicarea experimentală a proiectului 
Legii retribuirii muncii în unitățile 
agricole cooperatiste ;

— Propuneri privind reducerea 
personalului neproductiv ți tehnico- 
adminLstratiV din cooperativele agri
cole de producție ;

— Amplasarea culturilor de primă
vară și asigurarea semințelor și ma
terialului săditor ;

Propuneri privind reducerea 
consumului de combustibil prin con
struirea agregatelor de mașini și utila
je agricole, a cheltuielilor cu repara
țiile și întreținerea mașinilor agricole 
și a tractoarelor și personalului din 
stațiunile pentru mecanizarea agri* 
culturii ;

— înființarea stațiunilor de mașini 
agricole, a secțiilor și formațiilor de 
mecanizare iii zonele necooperativi* 
zate.

Pe marginea punctelor înăcrise la 
ordinea de zi au luat cuvîntul tova* 
rășii Emil Petrache, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare, Petre Danielă, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Eugen Stănescu, director zoo
veterinar la Direcția agricolă a jude
țului Dolj, Weber Fogel, directorul 
I.S.C.I.P. Arad, Alexandru Petruța, 
directorul întreprinderii de exploa
tare a pajiștilor Sibiu, Nicolae Matei, 
director zooveterinar la Direcția agri
colă a județului Botoșani, Alexan
dru -Pakuts, director zooveterinar la 
Direcția agricolă a județului Covas- 
na, Titi Cioacă, directorul I.S.C.I.P, 
Salcia, județul Teleorman. Niculina 
Moraru, secretar cu probleme de a- 
gricultură al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., Aurel Raita, di
rectorul I.S.C.I.P. Șercaia, județul Si
biu, Ionică Coroiu, director general 
al Direcției agricole a județului Arad, 
Vasile Balțic, șef de fermă la com
plexul de creștere și îngrășate a tau
rinelor din Rădăuți, județul Suceava, 
Ștefan Moise, directorul Institutului 
de cercetare și producție pentru creș
terea ovinelor și caprinelor Palas, ju
dețul Constanța. Ion C. Petre, prirn- 
secretar al Comitetului județean Tul- 
cea al P.C.R., Alexe Pakoț, director 
general al Direcției agricole a jude
țului Harghita, Ion Teșu, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, 
Gheorghe Manciu, secretar de statla 
Ministerul Agriculturii Și Industriei 
Alimentare, Ion Haraș, secretar cu pro
bleme de agricultură al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R.. Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 

județean Mures al P.C.R.. Elisabeta 
Marina, director general adjunct al 
Direcției agricole a județului Neamț. 
Angelo Miculescu. președintele Aca
demiei de științe agricole și silvi
ce. Teodor Roman, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleorman al 
P.C.R.

Vorbitorii au arătat că actuala con
sfătuire este o nouă dovadă a preo
cupării permanente a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru folosirea deplină 
si integrală a potențialului material 
si uman de care dispune această ra
mură de bază a economiei naționa
le. Cei care au luat cuvîntul au dat. 
totodată, glas recunoștinței lor pro
funde fată de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, pentru 
erija statornică pe care o are pen
tru sporirea si modernizarea produc
ției agricole vegetale si animale, pen
tru ridicarea necontenită a bunăstă
rii materiale si spirituale a lucră
torilor de ne ogoare, pentru ca a- 
gricultura să aducă o contribuție tot 
mai mare la progresul economiei na
ționale. la Creșterea nivelului de trai 
șl civilizație al poporului, la în
florirea si propășirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

în numele colectivelor De care le 
rem-ezintă. narticipantii la discuții 
si-au exprimat deplina adeziune fată 
de importantele documente supuse 
dezbaterii, arătînd că. prin prevede
rile lor. acestea vor asigura perfec
ționarea organizării producției si a 
muncii. întărirea ordinii si discipli
nei. îmbunătățirea substanțială a tu
turor activităților din agricultură, cu 
deosebire a celei din zootehnie.

Dezbaterea problemelor aflate pe 
ordinea de zi a prilejuit un larg si 
rodnic schimb de experiență între 
participanții la consfătuire, o analiză 
temeinică, exigentă a modului în care 
organele și organizațiile de partid, ca
drele de conducere din unitățile agri
cole, oamenii muncii din sectorul zoo
tehnic acționează pentru realizarea 
importantelor sarcini ale planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. Au 
fost scoase în evidență realizările ob
ținute în domeniul producției anima
le, precum și deficiențele — unele 
deosebit de grave — care se mențin 
în zootehnie. Vorbitorii au subliniat 
importanța deosebită și influenta pe 
care o vor avea in toate sectoarele 
Zootehnice măsurile stabilite la in
dicația șl sub îndrumarea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind îmbunătățirea activității de fu
rajare a animalelor, ca una din prin
cipalele acțiuni care asigură tradu
cerea în viață a sarcinilor ce revin 
zootehniei din documentele celui 
de-al XII-lea Congres al partidului 
și realizarea Integrală a programului 
de autoaprovizionare.

în discuții s-a apreciat că sistemul 
de furajare practicat pînă acum nu a 
avut în vedere valorificarea deplină 
a condițiilor specifice și a tradițiilor 

din agricultura tuturor zonelor țării 
noastre, mergindu-se pe linia unui 
consum exagerat de furaje concen
trate, cu soluții tehnologice care so
licită un consum mare de energie și 
forță de muncă. în cadrul consfătui
rii s-a subliniat că este necesar să 
fie reconsiderate nu numai normele 
de furajare, ci înseși normele d« 
creștere și îngrijire a animalelor, gîn- 
direâ și concepția despre zootehnie, 
important sector al agriculturii, în- 
vățămîntul șl cercetarea de speciali
tate.

Cei peste 1 000 de participant! s-au 
angajat, în numele oamenilor muncii 
din agricultură, să facă totul, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
realizarea. în cele mai bune condiții, 
a măsurilor cuprinse în documentele 
aflate pe ordinea de zi a consfătuirii, 
în vederea creșterii substanțiale a 
producției vegetale, prin amplasarea 
rațională a culturilor și asigurarea 
de semințe de mare productivitate, 
dezvoltării producției animaliere, 
prin sporirea și mai buna folosire a 
bazei furajere, îmbunătățirii activi
tății în sectorul de mecanizare, în 
toate domeniile agriculturii.

în încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialista 
România.

Cuvintarea se va da publicității.
Ampla cuvîntare a secretarului ge

neral ai partidului a fost urmărită de 
cei prezinți cu deosebit interes, cu 
deplină aprobare, profundă satisfac
ție, fiind subliniată in repetate rin- 
durl cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Aprecierile și îndemnurile cuprin
se in cuVîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un larg ecou în 
rîndul participanților la eprrsfă'izire, 
care au reafirmat dorința fefra ță
rănimii, a tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare de a acționa cu intreaga lor 
energie, cu abnegație și spirit revo
luționar pentru transpunerea neabă
tută în viață a indicațiilor si orien
tărilor date de secretarul general al 
partidului, a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al P.C.R., dc a înfăptui cu 
succes noua revoluție agrară în țara 
noastră.

Participanții au aclamai. în repe
tate rinduri. cu multă Însuflețire P® 
tovarășul Nicolae Ceausescu, adueîn- 
du-i. cu prilejul apropiatei aniversări 
a zilei sale de naștere, sărbătoare 
scumpă întregii națiuni, omagiul vi
brant. prinosul de nețărmurită dra
goste. stimă si recunoștință al țără
nimii. ai tuturor oamenilor muncii 
din agricultură Pentru activitatea 
neobosită ce o consacră progresului 
si prosperității patriei noastre socia
liste. înfloririi ei continue. în deplină 
libertate si independentă, bunăstării 
Si fericirii ponorului, cauzei socialis
mului si păcii in lume.

Pentru îndeplinirea planului și ridicarea nivelului calitativ al întregii
activități economico-sociale, pentru sporirea continuă a producției agricole

NOI CHEMĂRÎTa, ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
COMBINATUL METALURGIC ClMPIA TURZ1I 

către toate unitățile din industria 
metalurgică

Oamenii muncii din Combinatul metalur
gic Cimpia Turzii. însuflețiți de perspecti
vele minunate de nrosres si prosperitate 
prefigurate de documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, animați de 
dorința fierbinte de a răspunde prin fante 
chemării secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a Îndeplini 
exemplar sarcinile planului pe anul 1982, 
cheamă la întrecere Socialistă toate colec
tivele de muncă din combinatele si între
prinderile metalurgice, aneafindu-se să rea
lizeze următoarele obiective :

1. Depășirea producției nete Si a produc
ției marfă cu 1.5 la sută. în principal prin 
depășirea producției fizice planificate Cu
4 000 tone laminate finite. 500 tone otel ca
librat. 600 tone electrozi de sudură. 5 000 
km conductori electrici izolați și piese de 
schimb si Utilai metalurgic în valoare de
5 milioane lei.

2. Realizarea unei producții marfă vîn- 
dute și încasate cu 1,5 la sută peste sarcina 
planificată.

3. Depășirea cu 1,5 la sută a planului la 
export prin îmbunătățirea structurii sorti
mentale. livrarea de produse cu un grad 
de prelucrare avansat si caracteristici teh
nice superioare.

4. Realizarea unei productivități a muncii 
mai mare cu 1 000 lei ne persoană. fată de 
sarcina planificată.

5. Ridicarea ne o treaptă superioară a ni
velului tehnic șl calitativ al producției prin 
introducerea si extinderea unor tehnologii 
noi cu eficientă sporită, cum sînt : degaza- 
rea otelului sub vid. barbotarea cu argon 
a otelurilor de puritate, controlul nedistruc
tiv al semifabricatelor din otel, bronzarea 
sirmelor pentru taloane.

Prin aplicarea acestor măsuri, coeficientul 
de scoatere a metalului Va creste cU cel 
puțin 2 la sută fată de realizările anului 
1981 si cu cel nutin 0,5 la sută tată de sar
cina planificată ne anul 1982. obtinindu-se 
prin aceasta o economie de circa 1 500 tone 
metal.

6. Accelerarea ritmului de introducere a 
progresului tehnic în producție, prin scur
tarea duratei de realizare a cercetărilor cu 
cel puțin 30 zile si asigurarea condițiilor 
tehnico-materlale pentru valorificarea lor 
imediată, producerea sîrmelor si toroanelor 
pentru beton precomnrimat cu relaxare 
scăzută, asimilarea sîrmelor alămite Pen
tru armarea furtunurilor de înaltă presiune 
extinderea gamei de cabluri pentru benzi 
transportoare, asimilarea de noi sortimente 
de sirme rezlstive si electrozi de sudură 
inoxidabili.

7. Reducerea consumurilor normate de

combustibili cu 1 500 tone combustibil con
vențional si de energie electrică cu 3 000 
MWh prin punerea în funcțiune a caza- 
nelor recuperatoare de la laminorul de 
semifabricate, creșterea ponderii lingourilor 
calde ce se introduc în cuptoarele adinei, 
extinderea folosirii căldurii gazelor arse de 
la cuptoarele de tratament termic. îmbună
tățirea funcționării cuptoarelor electrice, 
reactualizarea bilanțurilor energetice si îm
bunătățirea constructivă si funcțională a 
instalațiilor de ardere în vederea creșterii 

' randamentelor acestora.
8. Sporirea eficientei economice a activi

tății combinatului prin reducerea cheltuie
lilor materiale planificate cu 2 lei la 1 000 
lei producție marfă, obținerea a 5 milioane 
lei beneficii peste plan, diminuarea consu
murilor specifice de metal, energie si com
bustibil. reConditionarea Pieselor de schimb 
si recuperarea materialelor refolosibile.

9. Punerea în funcțiune a celei de-a 
doua instalații de produs sîrme pentru ta
loane cu o capacitate de 6 500 tone pe an cu 
2 luni înainte de termen.

10. Creșterea cu 2 la sută a indicelui de 
utilizare a mașinilor si utilajelor.

11. Creșterea cu 1 la sută a indicelui de 
Utilizare a fondului de timp maxim dispo
nibil al personalului muncitor, dirijarea 
sore activități productive a personalului de 
deservire si indirect productiv Bi extinde
rea poliservirii.

12. Extinderea muncii în acord si acord 
global, astfel îneît ponderea acestor siste
me de retribuire să fie de cel puțin 85 la 
sută.

13. îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, a activității de prevenire a ac
cidentelor si îmbolnăvirilor profesionale, 
prin : executarea la noua otelărie a sta
ției de epurare a gazelor arse și mecaniza
rea alimentării cuptoarelor electrice cu ma
teriale de adaos. îmbunătățirea ventilațiilor 
existente si optimizarea folosirii spatiilor 
de lucru. Vom acorda o atenție sporită îm
bunătățirii condițiilor de servire la cresă. 
grădiniță, cantină și la bufetele uzinale,

14. Ridicarea nivelului de pregătire pro- 
feșional-stiintifică a personalului muncitor, 
prin cuprinderea la diferite forme de 
instruire școlară si perfecționare a unui 
număr de 3125 oameni ai muncii.

15. în cadrul Festivalului național ..Cin* 
tarea României" vom organiza acțiuni de 
masă, antrenînd peste 3 500 oameni aimun-

, cii la rezolvarea unor teme tehnice. în 
scopul îhdeplinirii sarcinilor de plan si 
creșterii eficientei economice. De asemenea, 
vom organiza spectacole cultural-sportive.

competiții de masă., excursii și drumeții, la 
care vor participa peste 10 000 oameni ai 
muncii. v

Colectivul Combinatului metalurgii Cîm- 
Dia Turzii este ferm hotărît să-si consacre 
întreaga capacitate creatoare si putere de 
muncă pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce-i revin în cel de-al doilea an al

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA de stat urziceni, 
IDDETDL IALOMIȚA

către toate întreprinderile agricole de stat
însuflețiți de istoricele hotărîri ale celui 

de-al XII-lea Congres al partidului, de in
dicațiile prețioase și îndrumările perma
nente adresate lucrătorilor din agricultură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, oamenii muncii din 
întreprinderea agricolă de stat Urziceni au 
depășit in anul 1981 sarcinile de plan la 
majoritatea indicatorilor : astfel, producția 
netă realizată a fost cu 32 la sută mai 
mare decit cea planificată, producția marfă 
cu 5 la sută, iar beneficiile cu 3,3 milioane 
lei. De asemenea, au fost depășite produc
țiile planificate la griu, floarea-soarelui și 
struguri, iar în zootehnie s-au realizat 4 100 
litri de lapte pe vacă furajată.

Hotărîți să răspundem prin fapte însufle- 
țitoarei chemări a secretarului general ai 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresată țărănimii, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, de a face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor pre
văzute în planul pe acest an, în programul 
de autoaprovizionare, oamenii muncii din 
întreprinderea agricolă de stat Urziceni, ju
dețul Ialomița, adresează tuturor colective
lor de lucrători din întreprinderile agricole 
de stat o înflăcărată chemare la Întrecere 
pentru îndeplinirea șl depășirea producții
lor planificate șl a indicatorilor calitativi 
pe anul 1982, angajîndu-se să realizeze ur
mătoarele :

1. In sectorul producției vegetale vom ob
ține în medie la hectar. In condiții de 
neirigare :

— 4 500 kg grîu, cu 800 kg peste plan
— 6 500 kg porumb, cu 1 100 kg peste plan
— 5 200 kg orz, cu 500 kg peste plan
— S000 kg soia, cu 300 kg peste plan
— 3 000 kg floarea-soarelui, cu 350 kg 

peste plan
— 12 000 kg struguri, cu 2 050 kg peste 

plan
— 9 500 kg fructe, cu 1 000 kg peste plan
— 12 000 unități lAitritive, cu 1 000 U.N. 

peste plan
2. In sectorul producției animale vom 

realiza :
— 4 500 litri lapte pe fiecare vacă fu

rajată. cu 500 litri mai mult decit s-a pre
văzut în plan.

— 550 grame spor mediu zilnic de creș
tere în greutate la porcinele din îngrășă- 

cincinalului 1981—1985 și a istoricelor docu
mente ale Congresului al XII-lea al Par
tidului Comunist Român.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

torie, cu 9 la sută peste prevederile pla
nului.

3. Puternic stimulați de măsurile stabilite 
de Conducerea partidului și statului pen
tru creșterea continuă a producției agricole 
vegetale șl animale, ne vom spori și mai 
mult contribuția la constituirea fondului de 
stat, livrînd suplimentar : 1 740 tone cerea
le, 65 tone oleaginoase, 1270 tone struguri 
și fructe, 2 600 hl lapte vacă, 270 tone 
carne porc.

4. în scopul realizării șl depășirii sarci
nilor de plan în sectorul vegetal și animal 
vom acționa pentru :

— utilizarea deplină a pămîntului și 
bazei tehnico-materlale, creșterea indicelui 
de folosire a tractoarelor și mașinilor, în 
vederea scurtării perioadei de efectuare a 
lucrărilor agricole ;

— folosirea în producție a celor mai pro
ductive soiuri de hibrizi ;

— aplicarea tehnologiilor moderne pen
tru producerea cerealelor si plantelor teh
nice, precum și a cărnii de porc ;

— asigurarea efectivelor de taurine pre
văzute In plan, prin obținerea a cel puțin 
90 vițel la 100 de vaci ;

— realizarea producției de carne de porc, 
prin obținerea a cel puțin 1 700 kg carne 
de la fiecare scroafă furajată ;

— continuarea acțiunii de modernizare a 
sectorului de creștere șl îngrășare a 
porcilor.

5. Prin organizarea superioară a produc
ției și a muncii în toate sectoarele de ac
tivitate, aplicarea consecventă a noului me
canism economico-financiar, reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 
10 lei și creșterea gradului de valorificare 
a producției obținute, vom realiza depăși
rea producției nete planificate cu peste 12 
la sută, a producției marfă cu 10 la sută 
și a beneficiului planificat cu circa 20 
la sută.

6. Organizațiile de partid, sindicat șl 
U.T.C. și consiliul oamenilor muncii vor 
desfășura o activitate susținută pentru ri
dicarea nivelului politico-ideologic si cul
tural, perfecționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor, determlnînd 
astfel întărirea ordinii șl disciplinei, parti
ciparea conștientă și responsabilă a tuturor 
lucrătorilor din întreprindere la Înfăptuirea 

exemplară a sarcinilor de plan șl a anga
jamentelor asumate.

Deplin conștienți de răspunderea care ne 
revine, sîntem ferm hotArîti să ne ampli
ficăm eforturile, răspunzînd prin fapte 
grijii permanente pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al partidului, o

INSTITUTUL DE CEDCETARE ȘTIINȚIFICA 
$1 MEDIE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI BUCUREȘTI 
către toate institutele de cercetare științifică

și inginerie
Oamenii muncii din Institutul de cerce

tare științifică si inginerie tehnologică pen
tru industria construcțiilor de mașini. în
suflețiți de remarcabilele succese obținute 
de poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, de orientările și 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al partidului, 
au obtlnut rezultate deosebite în anul 1981, 
concretizate în realizarea de lucrări de cer
cetare științifică si prototipuri care au con
dus la economii de materii prime, mate
riale. combustibili, la mecanizarea si auto
matizarea proceselor de producție, la ridi
carea calității produselor din industria 
noastră constructoare de mașini.

Cercetătorii, inginerii, tehnicienii și mun
citorii institutului nostru se aneaiează. 
pentru anul 1982. să contribuie cît mal mult 
la afirmarea revoluției tehnico-stiintifice, 
la realizarea unei noi calități și a unei 
eficiente superioare în economia noastră na
țională. Cu această hotărîre. colectivul In
stitutului de cercetare științifică st Ingine
rie tehnologică pentru industria construc
țiilor de mașini București cheamă la între
cere pentru depășirea sarcinilor de olan 
oe anul 1982 toate colectivele de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică, la urmă
toarele obiective :

1. Asigurarea condițiilor pentru aplicarea 
în producție a progresului tehnic, prin fi
nalizarea lucrărilor de cercetare. In acest 
scop vom acționa pentru :

— punerea tn funcțiune în întreprinderi 
a 51 de instalații și linii tehnologice noi, 
realizate pe baza concepției institutului ;

— aplicarea In întreprinderi a 10 tehno
logii noi, reprezentative pentru industria 
construcțiilor de mașini ;

— omologarea a 30 de prototipuri, echi
pamente. mecanisme șl utilaje tehnologice, 
în vederea trecerii lor în producția de serie.

2. Rezolvarea Pe baza cercetărilor proprii 
a unor echipamente și elemente compo
nente prevăzute inițial a fi procurate din 
import șl realizarea Pe această cale a unei 
economii în valoare de 75 000 lei pe fiecare 
om al muncii din institut.

3. Elaborarea și aplicarea în industrie a 

poartă dezvoltării și modernizării agricul
turii, ridicării bunăstării întregului popor.
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tehnologică
3 tehnologii noi de recuperare de metale 
prețioase și deficitare, obtinînd pe această 
cale însemnate economii in anul 1982.

4. Introducerea și extinderea sistemelor 
și mijloacelor avansate de mecanizare si 
automatizare a proceselor de producție, prin 
realizarea unui număr de 15 sisteme de 
prelucrare și montaj cu nivel înalt de auto
matizare și a 5 sisteme tehnologice cu 
roboți industriali.

5. Aplicarea proiectării Constructive și 
tehnologice cu ajutorul calculatorului elec
tronic la 7 produse și grupe de produse.

6. Modernizarea tehnologiilor din profilul 
institutului, prin introducerea de noi pro
cedee, echipamente și linii tehnologice în 
20 Întreprinderi, din care 9 în municipiul 
București. In acest scop, vor fi constituite 
colective mixte de lucru din institut și în
treprinderile beneficiare.

7. Introducerea în producție de tehnologii 
șl produse noi avînd ca efect reducerea 
consumului de materiale si energie, precum 
și creșterea productivității muncii care să 
conducă la reducerea costurilor de produc
ție în întreprinderile beneficiare, însumind 
30 000 lei de fiecare om al muncii din in
stitut.
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a președintelui mohammad zia-ul haq
Declarație comună româno-pakistaneză

Președintele Republicii Socialiste România si pre
ședintele Republicii Islamice Pakistan,

EXPRIMlND satisfacția țărilor lor pentru cursul as
cendent al raporturilor tradiționale de prietenie și 
cooperare statornicite între cele două popoare, înteme
iate pe sentimente de stimă. încredere, înțelegere si avantaj reciproc,

ÎNCREDINȚAȚI că intensificarea în continuare a 
cooperării dintre Republica Socialistă România si Re
publica Islamică Pakistan in toate domeniile de inte
res comun răspunde aspirațiilor de progres, prosperi
tate si dezvoltare ale celor două popoare prietene și 
contribuie, totodată, la consolidarea solidarității și 
unității de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate, a țărilor mici si mijlocii, a po
poarelor lumii, în lupta lor comună pentru pace, in
dependență națională, destindere si înțelegere în întreaga lume,

DECIȘI să contribuie activ, în continuare. în condi
țiile actualei situații internaționale complexe, la re
ducerea încordării existente din lume, la soluționarea 
problemelor cu care este confruntată omenirea, la în
făptuirea dezarmării generale, si în primul rind a 
dezarmării nucleare, la eliminarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice Internationale, la 
lupta împotriva politicii de dominație și opresiune, 
împotriva apartheidului și discriminării rasiale, la 
reglementarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor diferendelor dintre state.

P.EAFIRMlND convingerea țărilor lor că raporturile 
dintre state trebuie să fie întemeiate exclusiv pe prin
cipiile respectării stricte a independentei, suveranității 
naționale și integrității teritoriale, pe deplina egali
tate în drepturi, pe neamestecul în treburile interne, 
Pe neutilizarea forței sau a amenințării cu forța,

REAMINTIND adeziunea României și Pakistanului 
Ia normele de drept internațional, la scopurile si prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite,

în urma convorbirilor de la București, din 20—22 
ianuarie 1982, între președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. șl președintele 
Republicii Islamice Pakistan, generalul Mohammad Zia-ul Haq,

DECLARA URMĂTOARELE :
I

Președintele Nicolae CeaușeScu si președintele Mo
hammad Zia-ul Haq dau expresie satisfacției lor față 

-de extinderea si dezvoltarea raporturilor de prietenie 
h ctsojperare fructuoasă dintre România și Pakistan 
fr i.n politic, economic, tehnologic, științific, cul
tural si în alte domenii de interes comun, subliniind, 
totodată, convingerea lor că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor dezvoltării economice si sociale in
dependente a celor două popoare. în acest cadru, a 
fost evidențiată importanta întîlnirilor si dialogului la 
nivel înalt, care conferă noi dimensiuni relațiilor reci
proc avantajoase dintre cele două țări, conlucrării lor 
pe plan internațional. Ambele părți se pronunță în 
favoarea asigurării continuității dialogului româno- 
pakistanez la cel mai înalt nivel, precum și pentru 
intensificarea contactelor dintre cele două țări. între 
factorii de decizie.

Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de 
creșterea permanentă a schimburilor comerciale din
tre țările lor. Pornind de la dorința de a asigura o 
dezvoltare accelerată a raporturilor comerciale si a 
cooperării economice bilaterale, cel doi șefi de stat sînt 
de acord să fie făcute eforturi comune, care să con
ducă la realizarea unui nivel anual al schimburilor 
economice reciproce de 200 milioane dolari în 1985. pe 
o bază echilibrată.

Președintele Nicolae Ceaușescu si președintele Mo
hammad Zia-ul Haq își exprimă convingerea că dez
voltarea raporturilor bilaterale si îndeosebi intensifi
carea cooperării economice in producție constituie su
portul material al legăturilor tradiționale dintre cele 
două țări, conferind acestora dinamism, durabilitate 
și stabilitate si contribuind atît la întărirea prieteniei 
dintre popoarele român si pakistanez, cît si la cauza 
generală a păcii, destinderii, independentei, colaboră
rii și progresului în întreaga lume.

II
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, si președintele Republicii Islamice 
Pakistan, generalul Mohammad Zia-ul Haq, examinind 
principalele probleme ale situației internaționale,' îsi 
exprimă profunda lor îngrijorare'în legătură «cu agra
varea acesteia, ca urmare a nesoluționăirii unui mare 
număr de situații de criză si conflict existente în dife
rite părți ale lumii, a recurgerii tot mai frecvente la 
intervenții si amestec în treburile interne ale nltor 
state, a menținerii tendințelor de împărțire a lumii în 
sfere de influentă Șt dominație, a intensificării tot mai 
periculoase a cursei înarmărilor, a lipsei de progrese 
în solutionarea problemelor acute ale țărilor în curs 
do dezvoltare și a adincirii crizei economice mondiale.

Față de aceste evoluții, care generează noi pericole 
pentru pacea si securitatea mondială, cei doi președinți 
consideră că popoarele din întreaga lume trebuie să 
acționeze cu cea mai mare energie, strîns unite, pen
tru împiedicarea înrăutățirii situației internaționale, 
pentru promovarea politicii de pace, destindere si lar
gă cooperare între națiuni, ne baza respectării stricte 
a independentei și suveranității naționale, a princi- 
piilo leplinei egalități în drepturi, integrității teri- 
t neamestecului în treburile interne, neutiliză-
rîi iOrței sau amenințării cu forța, avantajului re
ciproc.

III
România și Pakistanul își reafirmă hotărîrea lor de 

a-și concentra toate eforturile pentru a contribui la 
soluționarea problemelor majore cu care este confrun
tată lumea contemporană. Cei doi șefi de stat, exami
nind unele situații conflictuale din lume. își reafirmă 
convingerea că toate diferendele dintre state pot si 
trebuie să fie soluționate exclusiv pe calea tratativelor, 
prin negocieri, cu participarea tuturor părților intere
sate, pe baza principiilor unanim recunoscute ale ra
porturilor dintre state.

Acordînd o atenție deosebită situației din Orientul 
Mijlociu, cele două părți se pronunță pentru o solu
ționare politică globală, justă și durabilă a conflictului 
din această parte a lumii, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 1967, inclusiv din 
Ierusalimul de Răsărit, și pe recunoașterea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și constitui un stat propriu, indepen
dent. Ele reafirmă, totodată, necesitatea ca Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian, să participe la toate 
eforturile de pace. Cei doi președinți consideră că, 
pentru promovarea unei asemenea reglementări glo
bale a conflictului din Orientul Mijlociu, este nece
sară convocarea unei conferințe internaționale, sub 
auspiciile si cu participarea activă a O.N.U. Ei reafir
mă convingerea lor că încercările Israelului de a pune 
întreaga lume în fața unui fapt împlinit, prin schim
barea statutului Ierusalimului de Răsărit și prin ane
xarea înălțimilor Golan, nu au nici o valabilitate din 
punctul de vedere al dreptului internațional, sint 
nule și neavenite și creează noi obstacole în calea 
instaurării păcii si liniștii în această regiune.

Cei doi președinți, referindu-se la conflictele existen
te în Asia de Sud-Vest si Asia de Sud-Est. reafirmă 
convingerea lor că problemele din aceste zone pot fi 
reglementate exclusiv prin soluții politice, pe calea 
tratativelor, cu participarea tuturor părților interesate, 
astfel incit popoarele respective să-și poată determi
na singure viitorul, fără nici un amestec din exterior, 
potrivit aspirațiilor lor legitime, si să fie asigurate 
independenta, suveranitatea si integritatea teritorială 
a tuturor statelor din regiune.

In ceea ce privește situația din Afganistan, cel doi 
președinți se pronunță pentru găsirea unei soluții po
litice. prin tratative, care să ducă la încetarea orică
rei intervenții sau amestec din afară, să asigure in
dependenta si dezvoltarea liberă a Afganistanului, 
precum și statutul său de țară nealiniată, în interesul 
bunei vecinătăți și colaborări în regiune, al păcii si 
securității internaționale. Ei sint de părere că rolul pe 
care îl joacă în prezent secretarul general al O.N.U.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

București, 22 ianuarie 1982

poate înlesni realizarea unei asemenea reglementări 
politice, inclusiv pentru crearea condițiilor necesare 
rezolvării problemelor umanitare care au rezultat ca 
urmare a situației existente.

Exprimind adinca îngrijorare a țărilor lor în legă
tură cu continuarea conflictului militar dintre Irak și 
Iran, cei doi șefi de stat își exprimă convingerea că 
trebuie să se facă totul pentru încetarea grabnică a 
confruntării dintre cele două state vecine, pentru so
luționarea diferendelor dintre ele pe cale pașnică, 
prin tratative.

Cele două părți subliniază cerința urgentă a asi
gurării accesului la independență al Namibiei, se pro
nunță pentru retragerea imediată a Africii de Sud 
din Namibia și iși reafirmă solidaritatea și sprijinul 
lor față de lupta dreaptă a poporului namibian pen
tru libertate și independență, sub conducerea 
S.W.A.P.O., singurul său reprezentant legitim. Tot
odată, ambele părți se pronunță pentru lichidarea 
totală șl urgentă a politicii de apartheid urmată de 
guvernul rasist al Africii de Sud.

IV
Președinții României și Pakistanului, subliniind 

atenția pe care țările lor o acordă edificării securității 
și cooperării în Europa, își exprimă convingerea că 
înfăptuirea acestor deziderate va avea o influență 
pozitivă asupra întregii vieți politice internaționale, 
corespunde intereselor păcii în lume. In acest context, 
recunoscînd importanța reuniunii actuale de la Madrid, 
ambele părți se pronunță pentru intensificarea efortu
rilor tuturor statelor participante, astfel ca lucrările 
acestei reuniuni să se poată încheia cu rezultate 
pozitive, să ducă la convocarea unei conferințe consa
crate încrederii și dezarmării în Europa, să asigure 
continuitatea procesului de edificare a securității pe 
continent, să contribuie la asigurarea cadrului dezvol
tării libere, nestingherite, a fiecărei națiuni europene. 
Totodată, părțile își exprimă speranța că negocierile 
de la Geneva privind oprirea amplasării și retragerea 
rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa se 
vor încheia cu succes, că ele vor fi de natură să ducă 
Ia măsuri concrete și substanțiale de dezarmare 
nucleară, la întărirea păcii, securității și colaborării in 
Europa și in lume, cu participarea tuturor statelor 
europene, a tuturor țărilor interesate.

V •
Cei doi președinți își exprimă îngrijorarea față de 

accelerarea cursei înarmărilor și își reafirmă convin
gerea că realizarea unor măsuri practice și eficace de 
dezarmare generală, si în primul rînd de dezarmare 
nucleară, constituie o problemă fundamentală a rela
țiilor internaționale actuale, de care depind pacea, 
securitatea, stabilitatea și progresul întregii omeniri, 
în acest sens, ei apreciază că este necesar să se treacă 
neintirziat la interzicerea generală și totală a produc
ției și experiențelor cu arma nucleară, la reducerea 
treptată a stocurilor de arme nucleare, pînă la com
pleta lor lichidare, la interzicerea producției și am
plasării armei cu neutroni, la reducerea cheltuielilor 
militare, la lichidarea bazelor militare străine și des
ființarea pactelor militare. Părțile se pronunță, tot
odată, in favoarea unor măsuri de dezarmare pe plaii 
regional, așa cum ar fi crearea de zone denuclearizate 
și de zone ale păcii în diferite părți ale lumii.

Cei doi președinți adresează tuturor țărilor și po
poarelor apelul lor de a se angaja, cu toată energia, 
in lupta pentru dezarmare, pentru asigurarea dreptului 
fundamental al popoarelor la libertate, la indepen
dență, pentru dreptul oamenilor de a trăi in pace și 
deplină securitate. Cele două părți iși exprimă con
vingerea că importantele resurse umane și materiale 
care vor deveni disponibile in urma măsurilor de 
dezarmare vor putea fi folosite pentru reducerea sub
stanțială a sărăciei și foametei in lume, pentru acce
lerarea progresului economic și social al tuturor sta
telor, și in mod deosebit al țărilor in curs de 
dezvoltare.

Relevînd responsabilitatea care revine tuturor state
lor de a contribui in mod activ la cauza dezarmării, 
cele două părți sînt de acord că este necesar să 
fie depuse toate eforturile pentru asigurarea succesu
lui celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, care va avea loc 
in 1982.

Vi
Președintele Republicii Socialiste România și pre

ședintele Republicii Islamice Pakistan au relevat con
secințele grave pe care le prezintă pentru toate 
statele actuala criză economică mondială, menținerea 
stării de subdezvoltare în zone largi ale globului, in
tensificarea exploatării neocolonialiste a țărilor în 
curs de dezvoltare. Ei iși exprimă îngrijorarea față de 
înrăutățirea poziției țărilor în curs de dezvoltare în 
comerțul internațional, de accentuarea tendințelor pro- 
tecționiste îndreptate împotriva acestor țări, de creș
terea însemnată a deficitelor lor de plăți, de dimi
nuarea accesului lor la resursele financiare datorită 
scumpirii nejustificate a creditelor, de incertitudinea 
aprovizionării cu produse alimentare și a asigurării 
necesarului de resurse energetice, de limitarea transfe
rului real de resurse și de tehnologie din țările dez
voltate în țările în curs de dezvoltare, toate acestea 
exercitînd o puternică influență negativă în primul 
rînd asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și asupra stabilității politice și economice in 
întreaga lume.

Ceț doi președinți consideră că lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini economice internațio
nale constituie o cerință dintre cele mai stringente 
pentru pacea și securitatea lumii, pentru însuși viitorul 
omenirii. Ei își exprimă preocuparea față de lipsa de 
progrese in 'eforturile vizînd edificarea noii ordini eco
nomice internaționale și subliniază necesitatea de a fi 
lansate neintirziat negocierile globale, în cadrul O.N.U., 
cu privire la colaborarea economică internațională. 
Cele, două părți se pronunță pentru continuarea efor
turilor in vederea asigurării unei cooperări mai strinse 
și a unei mai bune coordonări a țărilor în curs de 
dezvoltare, ca și pentru armonizarea pozițiilor lor în 
procesul negocierilor cu țările dezvoltate.

România și Pakistanul se pronunță, in continuare, 
pentru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite 
in viața internațională, pentru ca organizația mondială 
să devină un instrument mai eficace in abordarea pro
blemelor lumii contemporane.

Cei doi șefi de stat reliefează însemnătatea activi
tății mișcării țărilor nealiniate in lupta pentru inde
pendență și pace, pentru dezarmare si făurirea noii 
ordini economice internaționale, pentru promovarea 
principiilor de drept internațional in raporturile dintre 
state. Ei evidențiază importanța deosebită a întăririi 
solidarității și unității de acțiune a statelor nealiniate, 
a țărilor in curs de dezvoltare, in eforturile lor pentru 
realizarea unei lumi mai drepte și mai bune. Totodată, 
cei doi președinți consideră că trebuie create condi
țiile necesare care să asigure participarea activă a 
țărilor nealiniate, a statelor in curs de, dezvoltare, a 
țărilor mici și mijlocii la dezbaterea și soluționarea 
problemelor internaționale și care Ie afectează in mod nemijlocit.

Pornind de la interesele lor comune și de la pozi
țiile similare asupra problemelor internaționale, cei 
doi șefi de stat sint de acord să fie intensificate con
sultările și conlucrarea dintre țările lor in cadrul 
O.N.U. și al altor organizații internaționale, al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării nealiniate, pentru a con
tribui la rezolvarea justă, echitabilă a problemelor cu 
care se confruntă omenirea.

★
Președintele Republicii Socialiste România și pre

ședintele Republicii Islamice Pakistan iși exprimă 
deplina satisfacție față de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate și înțelegerilor convenite cu 
ocazia intilnirii la nivel inalt de la București, fiind 
încredințați că aceasta constituie o contribuție impor
tantă la continua aprofundare a raporturilor de strinsă 
prietenie și conlucrare dintre cele două țări, spre 
binele popoarelor român și pakistanez prietene, al 
cauzei păcii, progresului, destinderii și cooperării 
internaționale.

General

MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, vineri dimineața, eq 
președintele Republicii Islamice Pa
kistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, și cu doamna Zia-ul Haq.

Cei doi șefi de stat și-au manifes- . 
tat încă o dată satisfacția deplină 
fată de înțelegerile la care s-a ajuns 
în timpul dialogului la nivel înalt 
româno-pakistanez de la București, 
convingerea că acestea vor contribui 
la adîncirea și diversificarea 
turilor de prietenie și bună 
orare dintre popoarele român 
kistanez .în domeniile politic.

și doamna Zia-ul Haq

rapor- 
conlu- 
și pa- 
econo-

mic. tehnico-științific și cultural. 
Totodată, s-a subliniat că hotărîrile 
convenite — întemeiate pe 
piile egalității în drepturi 
jului' reciproc, respectului 
denței și suveranității 
neamestecului în treburile _____
dau o perspectivă durabilă conlucră
rii bilaterale, relațiilor româno-pa- 
kistaneze, în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și colabo
rării neîngrădite între toate națiu
nile lumii.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammad Zia-ul Haq și-au expri
mat. de asemenea, satisfacția pentru 
schimbul de păreri în probleme ac-

princi- 
și avanta- 

indepen- 
naționale 
interne —

tuale ale situației politice interna
ționale. reliefînd, și cu acest prilej, 
hotărîrea României și Pakistanului 
de a conlucra intens. în continuare, 
pe arena internațională, pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la soluțio
narea marilor probleme care con
fruntă omenirea, pentru instaurarea 
în lume a unui climat de destindere, 
securitate, pace și colaborare între 
toate statele.

Intîlnirea a decurs în aceeași at
mosferă de caldă prietenie și stimă 
reciprocă în care s-a desfășurat 
dialogul româno-pakistanez la 
înalt.

nivel

Plecarea
din Capitală

(Urmare din pag. I)

COMUNICAT
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena1 Ceaușescu, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, generalul 
Mohammad Zia-ul-Haq, a efectuat, 
împreună... Cu doamna Zia-ul Haq. o 
vizită 'oficială''îîn' Republica Socialistă 
România, in perioada 20—22 ianuarie 
1982.

în- timpul, șederii sale în România, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan,' generalul Zia-ul Haq, și 
dix'.mna Zia-ul Haq, precum și per
soanele oficiale pakistaneze care i-au 
însoțit, au vizitat obiective economice 
și social-culturale din municipiul 
București, bueurindu-se pretutindeni 
de o primire călduroasă, expresie a 
sentimentelor de prietenie si stitnă 
pe care și le nutresc reciproc po
poarele celor două țări.

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și generalul Mohammad 
Zia-ul Haq. președintele Republicii 
Islamice Pakistan, au avut loc con
vorbiri oficiale, la care au participat : 
din partea Republicii Socialiste 
România, tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei-, ministrul afaceri
lor externe, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimice. 
Ion Teșu, ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Alexandru Măr- 
găritescu, ministru secretar de stat la

■ Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
Petre Preoteasa, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al1 Planificării. Constan
tin Mitea, consilier al președintelui 
Republicii, Constantin Burada. am
basadorul țării noastre în Pakistan, 
Marcel Dinu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

La convorbiri au participat. din 
partea Republicii Islamice Pakistan : 
Agha Shahi, ministrul afacerilor ex
terne. contraamiral Mohammad Fazii 
Janjua, ministrul industriei alimen
tare și agriculturii. Illahi Bukhsh 
Soomro, ministrul industriei, general- 
locotenent 
producției 
locotenent 
personale 
racha, _ .
afacerilor externe, Iqbal Hosain. am
basadorul Pakistanului la București, 
general-maior Mujibur Rehman 
Khan, prim-adjunct al ministrului in
formațiilor si radiodifuziunii. M. A. 
Bhatty, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Tariq Fatmi si Asif 
Ezdi, directori în Ministerul Afaceri
lor Externe, S. Y. Naqvi, secretar al 
ambasadei.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie, deplină înțelegere si - 
respect reciproc, cei doi șefi de stat 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor țărilor lor în domeniul con
strucției economice si sociale. au 
examinat îndeaproape stadiul actual 
al raporturilor bilaterale pe plan po
litic, economic, tehnologic, științific, 
cultural și în alte domenii de activi
tate de interes mutual și au procedat 
la un amplu schimb de păreri cu

■ privire la principalele probleme ale 
vieții internaționale contemporane.

Din dorința de a da noi dimensiuni 
raporturilor prietenești dintre cele 
două țări și de a reflecta similitudi
nea punctelor lor de vedere asupra 
problemelor lumii contemporane, la 
încheierea vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. și generalul 
Mohammad Zia-ul Haq, președintele 
Republicii Islamice Pakistan. au 
semnat Declarația comună româno-

Saeed Qadir, ministrul 
și căilor ferate, general- 
K. M. Arif, șeful gărzii 

a președintelui, Riaz Pi- 
prim-ad.iunct al ministrului

pakistaneză, document de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea în 
perspectivă a raporturilor bilaterale 
și a' conlucrării dintre cele două țări 
în viata internațională.

în cadrul convorbirilor privind dez
voltarea raporturilor bilaterale. un 
accent deosebit a fost pus ne extin
derea schimburilor comerciale si am
plificarea cooperării în producție, 
fiind luate hotărâri de natură 
să conducă la intensificarea și 
diversificarea conlucrării economice 
bilaterale reciproc avantajoase, co
respunzător interesului popoarelor 
român și pakistanez prietene. In 
cursul vizitei au avut loc întîlniri de 
lucru între persoanele oficiale pakis
taneze , care l-au însoțit pe președin
tele Mohammad Zia-ul Haq și per
soane oficiale române. în cadrul 
cărora au fost elaborate măsuri con
crete pentru îndeplinirea orientărilor 
date de președinții României și 
Pakistanului cu privire la lărgirea 
raporturilor economice bilaterale.

Cei doi șefi de stat au menționat 
cu satisfacție că la cea de-a 7-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale pentru cooperare economică, ști
ințifică și tehnică (București, aprilie 
1981) au fost luate un număr de 
decizii care au condus la consolida
rea raporturilor economice bilaterale. 
Ei și-au exprimat convingerea că 
următoarea sesiune a comisiei mixte, 
care va avea loc în Pakistan în 
prima jumătate a anului 1982. por
nind de la rezultatele convorbirilor 
actuale la cel mai înalt nivel de la 
București, va determina progrese și 
mai semnificative în cooperarea eco
nomică reciprocă dintre cele două 
țări.

Exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu experiența acumulată cu pri
lejul realizării în comun a Rafină
riei naționale de la Karachi, cei doi 
șefi de stat au căzut de acord ca 
în viitor să fie luate măsuri penitru o 
mai eficace utilizare a potențialului 
economiilor naționale ale țărilor lor 
prin realizarea în cooperare de noi 
obiective industriale. S-a hotărît să 
fie finalizate cît mai urgent posibil 
negocierile care au loc în prezent 
pentru realizarea unor acțiuni de 
cooperare în domeniul materialelor 
de construcții, al prelucrării petrolu
lui, petrochimiei, metalurgiei. ' in
dustriei ușoare și agriculturii. S-a 
convenit, de asemenea, să fie inițiate 
negocieri pentru noi acțiuni de coo
perare reciproc avantajoasă în dome
niul transporturilor feroviare și ma
ritime, al industriei electronice, al 
calculatoarelor și al tehnicilor de cal
cul, mecanicii fine și industriei op
tice. Cele două părți vor încuraja în
treprinderile și organizațiile specia
lizate din România și Pakistan pentru 
identificarea căilor și mijloacelor 
necesare utilizării în condiții optime 
a posibilităților de amplificare a eoni 
lucrării economice, pe baze reciproc 
avantajoase.

Apreciind rezultatele obținute pînă 
în prezent în domeniul cooperării teh
nologice și științifice, cele două părți 
au convenit să fie intensificate con
tactele directe între instituțiile și or
ganismele specializate din țările lor, 
pentru a putea fi inițiate noi progra
me de cercetare în comun, pornind 
de la necesitățile economiilor Româ
niei și Pakistanului. Ele au fost, de 
asemenea, de acord să fie intensifi
cată cooperarea bilaterală în dome
niile pregătirii de cadre, culturii, ar
telor. sportului, turismului și schim
bului de informații, în vederea reali
zării unei mai bune înțelegeri 
apropieri între cele 
poare.

A fost semnat un 
privire la creșterea 
merciale și dezvoltarea cooperării e- 
conomice bilaterale, în care sînt con*

semnate principalele rezultate 
convorbirilor purtate în timpul __
tei în legătură cu aceste domenii.

S-a hotărît, de asemenea, să fie 
intensificate negocierile pentru în
cheierea, în viitorul apropiat, a unor 
noi acorduri și înțelegeri interguver- 
namentale în domeniile asistentei ju
ridice, al poștelor și telecomunicații
lor, precum și în alte domenii de in
teres comun.

Luând notă cu satisfacție că cele 
două țări au puncte de vedere simi
lare asupra majorității problemelor 
lumii contemporane, cei doi pre
ședinți au subliniat că țările lor pro
movează cu consecventă o politică de 
construire a- raporturilor internațio
nale pe temelia solidă a principiilor 
cunoscute ale relațiilor dintre state, 
de reducere a încordării, de promova
re a reglementării pașnice, pe căi po
litice. a disputelor, de consolidare a 
păcii și securității internaționale. în 
vederea menținerii unor raporturi 
strinse de cooperare, cei doi pre
ședinți au hotărât să fie intensificate 
contactele și consultările dintre țări
le lor in cadrul O.N.U. și al altor or
ganisme internaționale, al „Grupului 
celor 77“ și al mișcării țârilor neali
niate, în scopul creșterii contribuției 
lor la soluționarea justă, echitabilă, 
a problemelor complexe ale vieții in
ternaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Pakistan au dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor fructuoase ale 
convorbirilor pe care le-au avut și 
au relevat că vizita oficială de prie
tenie a președintelui Mohammad 
Zia-ul Haq în România, Declarația 
comună româno-pakistaneză. celelal
te documente convenite în cursul vi
zitei constituie o importantă contri
buție la extinderea relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și - 
Republica Islamică Pakistan.

Președintele Republicii Islamice Pa
kistan, generalul Mohammad Zia-ul 
Haq, și doamna Zia-ul Haq au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu profunda lor gratitudine 
pentru primirea călduroasă și ospita
litatea deosebită de care s-au bucurat 
în timpul vizitei. Totodată, președin
tele Republicii Islamice Pakistan, ge
neralul Mohammad Zia-ul Haq, și 
doamna Zia-ul Haq au adresat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
invitația cordială de a efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Islamică Pakistan. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, data vi
zitei urmînd a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

aie 
vîzi-

Telegrama de la

și 
două țări și po-

Memorandum cu 
schimburilor co

Constantin Olteanu, alte persoana 
oficiale.

Au fost de fată ambasadorul 
României la Islamabad și ambasado
rul Pakistanului la București.

Numeroși bucureșteni veniți Ia 
aeroport au ovaționat îndelung pa 
președinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammad Zia-ul Haq, manifestîn- 
du-și satisfacția față de rezultatele 
pozitive cu care s-a încheiat vizita 
în tara noastră a solului poporului 
pakistanez. S-a dat expresie și cu 
acest prilej dorinței 
de a trăi în pace și 
cu toate popoarele 
sale că raporturile 
neze vor cunoaște 
voltare, în folosul 
cauzei păcii, securității 
rii internaționale.

La scara avionului un grup de pi
onieri au oferit buchete de flori celor 
doi șefi de stat, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Zia-ul Haq.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat' un călduros rămas bun de la 
generalul Mohammad Zia-ul Haq, 
de la doamna Zia-ul Haq, de la per
soanele oficiale care au însoțit pe 
președintele pakistanez în vizita 
în tara noastră.

Cei doi conducători și-au strîns 
cordialitate mîinile, s-au îmbrățișat 
cu prietenie. La rîndul său, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a luat rămas bun 
de la generalul Mohammad Zia-ul 
Haq. de la

înainte 
Mohammad 
tovarășului 
poporului român întreaga gratitudine 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă făcută în timpul șederii în 
România, manifestîndu-și profunda 
satisfacție față de vizita fructuoasă 
întreprinsă în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe generalul Mohammad Zia-ul 
Haq să transmită un călduros mesaj 
de prietenie poporului pakistanez, 
împreună cu cele mal bune urări de 
succes în dezvoltarea țării, de pace 
și prosperitate.

La ora 10,45, aeronava prezidenți
ală pakistaneză a decolat.

poporului român 
bună înțelegere 
lumii, încrederii 
rom âno-pakista- 
o continuă dez- 
ambelor țări, al 

și colabocă-

cu

doamna Zia-ul Haq. 
de plecare, generalul 
Zia-ul Haq a exprimat 

Nicolae Ceaușescu.

Semnarea
unui Memorandum

cu privire la creșterea 
schimburilor comerciale

și dezvoltarea
cooperam economice

Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii' Socialiste România, șl 
contraamiral Mohammad Fazii Jan- 
jua, ministrul industriei alimentare 
și agriculturii al Republicii Islamice 
Pakistan, au semnat Memorandumul 
cu privire la creșterea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării 
econbmice dintre România și Pakis
tan, in care sînt consemnate prin
cipalele rezultate ale convorbirilor 
purtate, în timpul vizitei, în legătură 
cu aceste domenii.

bordul avionului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Părăsind România la încheierea vizitei noastre, eu și soția mea dorim 

să exprimăm Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, guvernului și po
porului României sincera noastră gratitudine pentru primirea cordială și 
calda ospitalitate ce ne-au fost acordate de-a lungul vizitei noastre. Această 
vizită, deși scurtă, a oferit o extrem de utilă ocazie pentru un schimb de 
opinii privind importante probleme internaționale, precum și relațiile noas
tre bilaterale. în consecință, sînt încredințat că colaborarea dintre cele două 
țări ale noastre va contribui nu numai la îritărirea și consolidarea relațiilor 
Cordiale existente între țările noastre, ci și la cauza păcii mondiale.

Profit de această ocazie ca să transmit Excelenței Voastre cele mai biaite 
urări de viață lungă și fericire, prosperitate crescîndă poporului Orieten M 
României.

MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele

Republicii Islamice Pakistan
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UNITATEA
- marea lecție a eroicei 

noastre istorii
Sînt, în istoria popoarelor, iz- 

bînzi la a căror pregătire s-a lu
crat secole Întregi. Și tocmai fi
indcă în ele s-au adunat, precum 
torenții in albia unui fluviu, năzu
ințele și speranțele multor gene
rații, asemenea izbînzi sînt desti
nate să dăinuie mereu, să străbată 
vremurile, așezîndu-se, la rîndul 
lor, ca temelie pentru alte și alte 
împliniri. O asemenea biruință 
este pentru poporul nostru Unirea 
Principatelor Române.

într-adevăr, rădăcini adinei și 
temeiuri străvechi avea înfăptui
rea din acel ianuarie 1859, cînd 
primul dintre hotarele politice ce 
despărțeau de multă vreme pe ro
mâni de români s-a spulberat ca 
suflat de vînt. Căci, siliți de po
trivnice împrejurări să trăiască 
între fruntariile mai multor state, 
românii moldoveni, munteni, arde
leni și dobrogeni au știut mereu 
că aparțin unui singur popor, că 
sînt fiii unuia și aceluiași neam. 
Au știut-o voievozii cei mari ai 
românilor, cei a căror „visare iu
bită". dună spusa Bălcescului. a 
fost făurirea unui bloc românesc 
de apărare împotriva primejdiilor 
din afară ; de aceea, nu o dată 
de-a lungul vremurilor, cei ce 
s-au măsurat CU Vrăjmașii în lup
tă au fost moldoveni, munteni și 
transilvăneni înfrățiți ; de aceea, 
nu o dată, mari biruințe asupra 
unor puhoaie de jaf și cotropire 
revărsate asupra țării s-au înte
meiat pe un efort comun româ
nesc, far concluziile se detașau 
mereu mai limpezi — unirea face 
puterea, unirea înzecește forțele, 
sau, cu cuvintele boierului mun
tean Stănilă, adresate brașovenilor 
Ia mijlocul veacului al XVI-lea : 
„țara voastră fără (ara noastră nu 
poate fi".

Un adevăr care a inspirat, la 
cumpăna secolelor 16 și 17, epocala 
înfăptuire a lui Mihai Viteazul, 
întruchipînd aspirațiile de inde
pendență ale poporului român, ma
rele voievod a înțeles că trebuia 
să le dea temelia solidă a unității 
de acțiune a întregii suflări româ
nești. De aceea, flamurile cu vul
tur ale oștilor sale au trecut Car- 
pații, începînd a scrie cea mai fru
moasă filă a evului mediu româ
nesc. L-au așteptat cu încredere 
peste munți și l-au ajutat mulți
mile fără număr ale românilor din 
satele transilvane ; intrarea trium
fală de la Alba Iulia era deci po
dită și cu efortul și jertfa români
lor transilvăneni. Cîteva luni mai 
tirziu, în Moldova, cetățile — cui
buri de vulturi — de la Neamț șl 
Suceava își deschid porțile în fața 
măritului voievod, pentru întîia 
dată pe blazonul unui domn ro
mân încrustîndu-se alăturat vultu
rul muhtean, leii transilvani, zim
brul moldovean. Istorica înfăptuire 
arăta românilor că unirea lor «ub 
o singură și românească ocîrmuire 
nu este doar necesară, ci și posi
bilă.

Este ideea-făclie care a luminat veacurile ce au urmat, gîndul 
lui Mihai — „cel ce nu putea să se 
odihnească" — Instăpînindu-se me
reu mai puternic în cugete. Croni
carii arată românilor că toți din- 
tr-o fîntînă au IzVOrît șl ca un sin
gur fiu cură. Luminatul domn Di* 
mitrle Cantemir propune neamu
lui, prin titlul „Hronicului" Său, 
un adevărat program de acțiune 
amintind de Țara Românească,

care apoi s-au împărțit în Ardea
lul, Moldova șl Valahia. Iar cori
feii Scolii ardelene, chiar dacă îm
prejurările nu-i iartă a spune mai 
mult, afirmă răspicat, ca un per
manent memento : bine ar fi fost 
să nu se fi despărțit Moldova de 
Muntenia, căci atunci nici dușma
nul nu le-ar fi putut face nimic. 
Oemenii politici, revoluționarii în
scriu unirea ca țel al luptei lor. 
Și dacă la 1784 unii contemporani 
aveau știre că Horea avea înțele
geri și aștepta ajutor de la româ
nii din afara arcului carpatic, la 
1821 „Domnul Tudor" cere expres 
să se strîngă legăturile cu Moldo
va, pentru ca prin acțiune comună 
să se dobîndească dreptățile celor 
două principate. Era semn că în
vățămintele istoriei se gravaseră 
adine în cugete, că unirea româ
nilor era socotită cea mai importan
tă sursă de tărie, cerința vitală pen
tru ca poporul român să poată îna
inta cu pași repezi, pe măsura 
geniului său creator, pe calea pro
gresului. a propășirii social-econo- 
mice. Sau cu cuvintele Bălcescului : 
„Vrem să fim o nație, una, puterni
că și liberă prin dreptul și datoria 
noastră, pentru binele nostru și al 
celorlalte nații, căci voim fericirea 
noastră și avem o misie a împlini in 
omenire. Aceste condiții de putere 
de care avem nevoie nu le putem 
găsi decit in solidaritatea tuturor 
românilor, in unitatea lor intr-o 
singură nați'e, unire la care sint 
meniți prin naționalitate, prin a- 
ceeașl limbă, religie, obiceiuri, 
sentimente, prin poziția geografi
că, prin trecutul lor și, în sfirșit, 
prin nevoia de a se păstra și a se 
mintui".

în aceste împrejurări, la mijlo
cul veacului trecut, unirea, această 
„cheie de bpltă a edificiului națio
nal". a devenit comandamentul fundamental al luptei tuturor ro
mânilor, chiar dacă ei au înțeles 
că în împrejurările de atunci ea 
trebuia Să se înfăptuiască treptat. 
O purtau în inimi milioanele de 
țărani — „temelia casei" — aceia 
care deși „cîtU-i Dunărea de mare 
curgea rîul sudorilor lor" doreau 
aprig, cu ardoare, să fie numai ai 
țării și să aibă și ei o țară. La ea 
năzuiau meșteșugarii și lucrătorii, 
tîrgoveții și cărturării patrioți. 
Țara întreagă se înfățișa ca un 
singur om, ca o unică voință. Vo
ință de care au trebuit sâ țină 
seama și marile puteri ale vremii. 
Voință tare care a făcut să eșueze 
planuri și intrigi ale inamicilor ex
terni ai unirii ; voință care a mă
turat pe cei ce, puțini la număr, 
aici în țară, se puseseră în slujba 
unor interese străine neamului, su- 
mețindu-se să întîrzie viitorul. U- 
nitatea în cuget și-n simțiri a în
tregului popor a fost factorul ho- 
tărîtor al Istoricei înfăptuiri din 1859. Ea a arătat popbrului român 
ce uriașe DUteri sălășluiesc în el. ce forță dobîndește atunci cînd 
pășește unit și hotărît spre țel. 
Dar le-a mai arătat românilor că 
n-au a cere nimic de la domniile 
și împărățiile pămîntului, căci a- 
cestea nici nu vor și nici nu pot 
a le da nimic, că năzuințele lor se 
pot împlini numai prin truda și 
jertfa lor.

Un adevăr pe care evoluția Isto
rică avea să-l confirme pe deplin. 
Acționînd unit, bazindu-se pe e- 
forturile proprii, poporul român a

Cuza Vodă și Moș Ion Roată (pictură de D. Stoica)

reușit să accelereze mersul înain
te al societății și, mai ales, să-și 
împlinească sacrele aspirații de in
dependență și unitate deplină. La 
1877—1878, românii de pretutindeni 
au văzut în războiul de indepen
dență, în cauza ostașului român, 
propria lor cauză. Așa se explică 
faptul că ecoul războiului a pă
truns pînă în cele mai îndepărtate 
sate ale tuturor provinciilor româ
nești, aprinzînd speranțe in inimi 
și conștiințe. Așa se explică ampla 
încordare națională pentru înzes
trarea armatei, pentru îngrijirea 
răniților ; așa se explică prezența 
miilor de voluntari nu numai din 
țara liberă, dar și din Transilva
nia și Bucovina în tranșeele răz
boiului de independență. Precum 
Unirea de la 1859. cucerirea inde
pendenței a fost, așadar, opera 
proprie a poporului român, rodul 
tăriei și încrederii cu care urmă
rise împlinirea acestor idealuri. 
După cum, la rîndu-i, marea Uni
re. de la 1 Decembrie 1918. desă- 
vîrșirea procesului de făurire a 
statului național unitar au fost re
zultatul eforturilor și al jertfelor 
nenumărate ale întregului nostru 
popor ; rezultatul luptei și sacrifi
ciilor celor care făcuseră pe duș
man să afle, la Mărășești, Mărăști 
și Oituz, că „pe aici nu se trece"-, 
rezultatul luptei celor ce, în toam
na fierbinte a lui 1918, înlăturase
ră practic din Transilvania autori
tățile habsburgice, a mulțimilor a- 
dunate la Alba Iulia să proclame 
voința lor nestrămutată de a trăi 
în libertate și unire.

Continuator al celor mal strălu
cite tradiții ale poporului român, 
profund atașat cauzei propășirii a- 
cestuia. Partidul Comunist Român 
va înscrie de la înceDut pe flamu
rile sale de luptă idealurile anărării unității și independenței naționale, 
strins Îngemănate cu cele ale drep
tății și egalității sociale. Cu nepre
cupețită abnegație, partidul comu- 
pist a chemat poporul român, ca, în spiritul eroicelor sale tradiții, 
să se ridice la luptă atunci cînd 
nori amenințători întunecau cerul 
patriei, cînd unitatea, integritatea 
teritorială, independența și suve
ranitatea națională erau grav pri
mejduite. Cu aceeași consecventă 
comuniștii s-au aflat mereu in pri
mele rîndurl, luptînd pentru ca o 
largă coaliție a tuturor forțelor cu 
dragoste de țară să se formeze 
sore a bara calea fascismului. Iar 
mai tirziu. îrt negrii ani ai dictaturii 
antonesciene. cînd adînc orimeidui- 
tă era însăsi ființa națională, narti-

dul a fost inima fierbinte și con
știința lucidă a națiunii, organiza
torul rezistenței antihitleriste, fău
ritorul vastei coaliții de forțe po
litice ce a chezășuit victoria isto
ricei insurecții din august 1944.

O mare lecție a unității au ofe
rit anii revoluției și construcției 
socialiste cînd, prin acțiunea unită 
a maselor populare, au fost înfrîn- 
te încercările claselor exploatatoa
re de a da timpul înapoi, de a opri 
mersul impetuos al revoluției, a 
fost cucerită întreaga putere poli
tică și economică, a fost asigurată 
victoria noii orînduiri. Cu deosebi
re, în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea, munca eroică, 
în deplină unitate, a întregului 
nostru popor a fost acel nesecat 
izvor de tărie care ne-a îngăduit 
ca. în Dofida oricăror greutăți, să 
edificăm o economie armonioasă, 
modernă, să înaintăm în ritmuri 
dinamice pe calea dezvoltării in
dustriale, să înnoim din temelii în
fățișarea orașelor și satelor noas
tre, să asigurăm creșterea calității 
vieții.

Unitatea, libertatea, independen
ța sînt cuceriri scumpe pentru po
porul nostru. în numele acestor 
mărețe idealuri, poporul îl încon
joară cu admirație și devotament 
pe omul care, într-o viață de 
muncă șl luptă, exemplară, de re
voluționar comunist a contribuit și 
contribuie cu strălucire la întări
rea unității națiunii, la afirmarea 
neabătută a idealurilor ei de liber
tate. impunînd cu demnitate Româ
nia în conștiința lumii — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; II întîmpină 
pretutindeni cu sentimente de a- 
leasă dragoste și prețuire, cu în
dreptățire identificînd în istorica 
sa activitate de militant patriot un 
simbol al unității naționale de gînd 
și faptă.

Știm prea bine că prin conjuga
rea energiilor lor, înaintașii au fost 
mai tari decît greutățile vremu
rilor, lăsîndu-ne moștenire o pa
trie liberă și demnă. După cum 
știm foarte bine că strîns uniți în 
jurul partidului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului Său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne vom înde
plini Cu cinste misiunea de a duce 
mai departe făclia înaintașilor, că 
vom înfrunta cu succes orice di
ficultăți, oricît de mari ar fi, pen
tru a face ca România să strălu
cească mereu mai mîndră și mai 
puternică intre țările lumii.

Silviu ACHIM

Strălucitoarea lumină a Unirii
în calendarul istoriei na

ționale, ziua de 24 Ianuarie, 
Ziua Unirii, este una din 
cele mai luminoase date : 
act politic fundamental, 
alegerea lui Alexandru loan 
Cuza ca domn al ambelor 
principate însemna reali
zarea unei aspirații secu
lare a românilor și deschi
dea calea unor adinei și 
radicale prefaceri, de na
tură in fond revoluționară, 
menite să dea țării o nouă 
structură și o nouă înfăți
șare.. Strălucitoare verigă 
dintr-un șir de evenimente 
istorice, a căror desfășu
rare avea să confere seco
lului al XIX-lea românesc 
semnificația uhei verita
bile renașteri naționale, 
Unirea din 1859 nu a fost 
Insă doar un rezultat, doar 
încununarea unor eforturi 
masive și statornice : a re
prezentat, cel puțin în egală 
măsură, și un început. Și 
nicăieri, poate, nu apare 
mai limpede acest înțeles 
al Unirii decît in cea din
ții proclamație către popor 
a domnului celor două 
țări românești devenite una 
singură : „Vom fi Domn 
constitutional. Vom res
pecta toate drepturile Adu
nării Elective, și toate stră
duințele noastre vor avea 
de țel dezvoltarea noilor 
instituții ce ne-a recunos
cut Europa și adevărata și 
temeinica punere in lu
crare a reformelor, ce sint 
menite de a introduce în 
societatea noastră marile 
principii ale staturilor mo
derne. Pentru ca aceste 
mari reforme să aibă drept 
rezultat fericirea obștească, 
noi sfătuim și îndemnăm

pe toți compatrioții noștri, 
de orice stare și condiție, 
ca să uite dezbinările și 
utile trecute. Numai pacea 
dintre noi, numai ■ iubirea 
între fiii aceleiași țări și 
nații, numai o deplină ar
monie intre clasele socie
tății, întrunind așa toate 
puterile, poate să ne întă
rească ; și așa și guvernă- 
mîntul și poporul, mină în 
mină, să ridicăm patria 
noastră din căderea în care- 
ari adus-o nenorocitele In- 
tîmplări ale trecutului'. 
Sînt cuprihse, în aceste cu
vinte, marile idei care au 
însuflețit Întreaga lucrare 
istorică a veacului trecut, 
de la revoluția lui Tudor 
Vladimirescu pînă la do- 
bîndirea prin luptă a Inde
pendenței : schimbarea pro
fundă, în sensul moder
nizării, a vieții politice, so
ciale și economice, solida
rizarea tuturor eforturilor 
în vederea ridicării țării 
din starea în care o adu
seseră lunga dominație 
străină și amenințarea cro
nică a anexării, introduce
rea de principii democra
tice. Alesul „prin voința 
națională" de la 24 Ianua
rie 1859 exprima astfel in
tegral voința națională ; 
Cuza, scrie N. Iorga în 
istoria Românilor, vol. IX. 
Unificatorii, „e în adevăr 
Voevodul, după vechea da- 
tihă a lui Ștefan cel Mare. 
In el se încorporează na
ția. cu nevoile ei cele mai 
adinei și aspirațiile ei cele 
mai înalte".

Nevoi și aspirații a căror 
manifestare în acte isto
rice decisive este însoțită 
de constituirea unui larg

curent cultural, de gîndire 
și fapte de creație, a căror 
contribuție la deszăgăzuirea 
energiilor spirituale și la 
orientarea lor în sensul 
cerut de întreaga mișcare 
a redeșteptării naționale 
face parte din însăși pregă
tirea și desfășurarea eve
nimentelor. Unirea poli
tică a celor două princi
pate, înfăptuită la 24 Ia
nuarie 1859 și urmată, șase 
decenii mai tîrziu, de reali
zarea statului național uni-

Mircea IORGULESCU

tar. avea la bază conști
ința unității de origine, de 
limbă și de destin istoric, 
a romanității și a continui
tății ; iar această conștiință 
face să apară ca „întîm- 
plătoare", cum scrie A. D. 
Xenopol, nu „asemănarea, 
ci desbinarea" țărilor ro
mânești. Astfel îneît Unirea 
din 1859 constituie mai 
degrabă un prim pas pe 
calea refacerii unității ini
țiale, pierdută în vitregia 
istoriei. De îndelungată 
tradiție („Moldovenii, Mun
tenii și Ardelenii toți de 
un neam sunt, românesc" 
— Miron Costin), această 
conștiință a unității devine, 
pentru cărturarii epocii, 
un principiu activ și le 
însuflețește inconfundabil 
preocupările și acțiunile. 
Bogata „literatură a Uni
rii" și scoaterea de publi
cații în care se milita des
chis pentru Înfăptuirea 
marelui act reprezintă unul 
din capitolele exemplare

ale istoriei culturii noas
tre ; ideea politică a Unirii 
Se făurise în cadrele revo
luției de la 1848, iar scri
itorii pașoptiști sînt și spri
jinitori ai evenimentului 
de la 24 Ianuarie 1859. 
„Școala revoluției a fost — 
nota E. Lovinescu — școala 
ideii naționale și apoi a 
Unirii" ; dar Unirea însăși 
avea un caracter revolu
ționar. în cea mai adîncă 
semnificație a . sa, actul 
împlinit prin dubla alegere 
a lui Alexandru loan Cuza 
este o continuare directă a 
revoluției : Unirea va face 
posibile marile transformări 
și reforme sociale și poli
tice preconizate la 1848. 
Țara începe, după această 
dată, să-șl schimbe rapid 
înfățișarea și structurile ; 
intrată într-un ritm nou de 
existență, leapădă cu tine
rească fervoare vechile for
me ale imobilismului impus 
de îndelunga izolare la 
care o condamnase domi
nația străină ; și, mal ales, 
își regăsește adevărata, rea
la vocație, cerută de ori
ginea, tradițiile și istoria 
poporului : vocația euro
peană. Unirea însemna în
ceputul refacerii unității 
inițiale ; și, totodată, marca 
reintrarea noastră în spa
țiul european, din care 
cele două principate fuse
seră smulse în perioada de 
tristă amintire, cînd se 
ajunsese ca glorioasele 
scaune voievodale ale lui 
Ștefan cel Mare și Mircea 
cel Bătrîn să fie negociate, 
într-o capitală imperială, 
ca scoase la mezat și ocu
pate. un secol întreg, de

funcționari străini, ce nu 
urmăreau decît interesele 
propțjii și mulțumirea stă- 
pînilor împărătești. Abia 
după revoluția lui TUdor 
Vladimirescu, la 1822, s-a 
revenit Ia domni pămin- 
teni, dar și aceștia erau 
numiți din afară. Primul 
domn ales de țară și nu 
desemnat de vreo putere 
străină avea să fie Domnul 
Unirii, cum i s-a spus lui 
Alexandru loan Cuza : noua 
eră în care se intrase avea 
astfel ca punct de pornire 
actul de voință liber expri
mată a întregii națiuni. 
Șl nimic nu este mai eloc
vent pentru înțelegerea 
uriașei însemnătăți a Unirii 
de la 1859 decît simpla 
comparație, la îndemîna 
oricui, dintre cele trei de
cenii care au precedat-o 
(1830—1860) și cele trei care 
i-au urmat (I860—1890) : în 
orice domeniu al vieții, po
litii, social, cultural, eco
nomic, am încerca să facem 
această comparație, diferen
țele sînt de dimensiuni 
incredibile; distanțele par 
străbătute cu pași de gi
gant. Fiindcă pretutindeni 
se manifestă, în acest in
terval de timp, o „voință 
înspăimîntătoare de crea
ție" (Mircea Eliade) ; iar. 
dintre marile evenimente 
ale secolului în care s-a 
făurit România modernă. 
Unirea de la 24 Ianuarie 
1859 exprimă cel mai de
plin, în plan istoric, această 
voință.

între luminile istoriei 
naționale. Ziua Unirii este 
una din cele mai străluci
toare.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII UNIRII PRINCIPATELOR

MANIFESTĂRI OMAGIALE
CONSACRATE ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Apropiata aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii So
cialiste România, este intimpinată intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm ..specifică sărbătorilor scumpe poporului nostru. In orașele și 
satele patriei au loc însuflețite manifestări politico-educative si cul- 
tural-artistice. prin care toii oamenii muncii de oe întreg cuprinsul 
tării — români, maghiari, germani si de alte naționalități — îsi expri
mă aleasa prețuire si recunoștința fierbinte fată de conducătorul 
încercat al partidului si statului nostru, militant neobosit pentru în
florirea României Socialiste, pentru prosperitatea si fericirea întregii 
noastre națiuni, luptător consecvent pentru prietenia si colaborarea 
intre toate popoarele lumii, pentru cauza socialismului, păcii st pro
gresului pe planeta noastră.

Numeroși oameni ai muncii de la 
întreprinderea „28 August" din Ca
pitală au asistat, vineri după-amiază. 
la Clubul uzinei, la un concert avînd 
ca generic : „Omagiu președintelui 
tării". Concertul a fost susținut de 
corul „Madrigal" si orchestra stu
denților Conservatorului „Ciorian 
Porumbescu". Au fost prezentate cin
tece dedicate partidului, tării, con
ducătorului iubit, tovarășul Nicolae ■ 
Ceausescu, cîntece de pace, va
loroase melodii populare românești. 
Spectacolul omagial s-a încheiat cu 
o lucrare în primă audiție, intitula
tă „La multi ani iubit conducător", 
aoartinînd compozitorului " ' ~ 
stantin.

Ansamblul Rapsodia 
găzduit. în aceeași zi. un 
tacol muzical-coregrafic 
care a asistat un 
Si-au dat concursul corul 
cii „George Enescu", 
orchestra Ansamblului 
Rapsodia, cunoscuți ac
tori ai teatrelor bucu- 
reștene, balerini, soliști 
vocali și instrumentali.

La Casa de cultură a 
sectorului 1 — „înfrăți
rea între popoare" 
avut 
tacol 
care 
meni 
întreprinderile 
met" și 
numeroși tineri, elevi și 
studenți.

La Clubul întreprin
derii de utilaj chimic 
„Grivița roșie", precum 
și la alte unități indus
triale bucureștene, în 
prezența unui mare nu
măr. de oameni ai mun
cii, au fost prezentate 
expuneri despre prodi
gioasa activitate a con
ducătorului iubit al 
partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, urmate de 
vibrante manifestări 
cultural-artistice.

★
în semn de profund 

omagiu adus tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia apropiatei 
aniversări a zilei -sale 
de naștere, la căminul 
cultural din comuna sa natală, Scor- 
nicești, a avut loc vineri un sim
pozion cu tema : „Personalitatea și 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
la dezvoltarea creatoare a teoriei și 
practicii construcției socialiste".

Au participat activiști ăi comite
telor județean Olt și comunal Scor- 
nicești ale P.C.R., cadre didactice 
universitare de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", muzeografi, arhivist!, 
profesori de istorie și de știinte so
ciale, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă si obștești din Slatina și 
din localitatea gazdă, un mare nu
măr de locuitori ai comunei. Comu
nicările si referatele prezentate au 
relevat aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
operă de înflorire a României so
cialiste. concepțiile creatoare ale 
secretarului general al partidului 
cu privire la dezvoltarea econo
miei românești, a vieții sociale, 
a învățămîntului. culturii și ști
inței în etapa de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în România, strălucita contribuție 
adusă de conducătorul iubit al parti
dului si statului nostru la sporirea 
prestigiului internațional al 
niei socialiste 
prieteniei și 
si în lume.

Marin Con-

Română a 
bogat snec- 
omagial. la 

numeros public. 
Filarmoni-

— a 
loc un amplu spec- 
literar-muzlcal, la 
au participat oa- 
ai muncii de la 

„Laro- 
„Tehnometal",

r i
L

și la cauza 
colaborării în

IAȘI. Sărbătorirea a 123 de ani 
de la unirea principatelor române 
este marcată. în județul Iași, prin 
numeroase manifestări. La Muzeul 
Unirii din Iași, găzduit în ultima 
casă domnească a lui Al. I. Cuza, 
vin zilnic. în grupuri, cîteva mii de 
vizitatori din unități economice și 
instituții, școli, facultăți, unități mi
litare, participind ia veritabile lecții 
de istorie a neamului. O „Săp- 
tămină cultural-educativă", cu 
numeroase acțiuni consacrate Uni
rii, este organizată în comunele Ru- 
ginoasa și Țibănești. La Ruginoasa 
s-au organizat întilniri cu fiii sa
tului. pelerinaje la castelul lui Al. 
I. Cuza. serbări țărănești. încheiate

cu „Hora Unirii". Evocări despre 
„24 ianuarie 1859 — moment hotă
râtor în crearea statului național 
unitar român" sînt organizate și în 
comunele Dobrovăț. Mircești și Cu- 
cuteni. la întreprinderile de mătase 
„Victoria" și „Țesătura", la între
prinderea de tricotaje „Moldova", 
în școli și facultăți, la Muzeul Uni
rii, la Muzeul „Mihail Kogâlnicea- 
nu“ și în alte părți. Formațiile tea
trelor profesioniste și de amatori 
au pregătit spectacole omagiale, la 
care și-au adus contribuția și scrii
torii și poeții ieșeni. (Manole 
Corcaci).

IALOMIȚA. în cadrul acțiuni
lor politico-educative și cultural-ar-

tislice dedicate sărbătoririi zilei de 
24 ianuarie, C.C.E.S. al județului 
Ialomița organizează în aceste zile 
expuneri, simpozioane, seri litera
re, spectacole omagiale si con
cursuri „Cine știe cîștigă" la casele 
de cultură din municipiul Slobozia, 
orașele Fetești. Urziceni, Țăndărei, 
la căminele culturale din comune și 
sate, cum ar fi Mihail Kogălnicea- 
nu, Gîrbovi, Sălcioara, Axintele și 
Ion Roată. (Mihai Vișoiu).

MARAMUREȘ. La Casa orășe
nească de cultură din Sighetu Mar- 
matiei s-a desfășurat simpozionul 
cu tema „Unirea de la 1859 — un 
Important act istoric în viata po
porului român". Manifestarea a

fost urmată de un amplu program 
cultural-artistic avînd ca generic 
„E scris pe tricolor unire". Tot la 
Sighetu Marmației, biblioteca oră
șenească, în colaborare cu muzeul 
orășenesc din localitate a organi
zat o expoziție cuprinzînd cărți 
fotografii, documente ale epocii, 
alte mărturii despre actul istoric 
de la 24 ianuarie 1859. în timp ce 
la Tg. Lăpus a avut loc simpozio
nul cu tema „Mărturii despre 
Unire". Manifestarea a fost urma
tă de lansarea volumului ..Docu
mente maramureșene 1848—1918“ si
de programul cultural-artistic in
titulat „Pe-al nostru steag e scris
unire". (Agerpres),

șl jumătate. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Simpozionul a fost ur
mat de un program artistic omagial, 
suținut de formații profesioniste și 
ale amatorilor fruntașe în Festiva
lul național „Cintarea României".

La Biblioteca centrală universita
ră a avut loc vernisajul unei ample 
expoziții de carte cu tema : „Din 
gîndirea social-politică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu", ce ilustrează 
vasta operă a conducătorului Româ
niei socialiste închinată independen
ței. suveranității, progresului și feri
cirii poporului român, păcii, colabo
rării și bunei înțelegeri între po
poare. contribuția sa la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, lar
gul interes de care se bucură pe toa
te meridianele globului opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Sub genericul „Omagiu", la Gale
riile de artă a fost deschisă o bogată

în inimile toate
Sîntem o patrie cum o alta-n lume nu-i, 
Avem o rădăcină și-un glorios trecut, 
Am înălțat poeme ți am durat statui 
Bărbaților de seamă ce-aicea s-au născut

l-am preamărit in cintece de vitejie 
Și numele prin vreme cu cinste le-am rostit, 
Prin ei am pus contemporană temelie 
Acestei țări să-și urce privirea spre zenit

Iar dintre ei s-a ridicat să lumineze 
Destinul nou al țării în anii ei eroi
Un comunist deprins spre culme să cuteze 
Și-asemeni să ne-nvețe să cutezăm și noi.

Nalt îl cinstim din inimi în cîntecele noastre, 
In vers rostește glia aleasă bucuria, 
Căci CEAUȘESCU-nseamnă in inimile toate 
Partidul demnității și-nseamnă România.

Viorel COZMA

expoziție cuprinzînd lucrări ale stu
denților institutului de arte plastice 
iar la Casa municipală de cultură 
elevi ai școlii populare de artă au 
susținut un vibrant recital de poezie 
patriotică.

★
orașele județului Hu- 
desfășurat numeroase

Româ- 
păcil. 

Europa

★
în după-amiaza aceleiași

Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Slatina s-a desfășurat un 
simpozion similar, care a reunit re
prezentanți ai organelor județene si 
municipale de partid si de stat, ai 
organizațiilor de masă si obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, profesori si elevi din lo
calitate si din alte așezări urbane și 
rurale oltene.

zile. Ia

★
Consiliului munici- 
politică si cultură 
la Cluj-Napoca au

în organizarea 
pal de educație 
socialistă, vineri, 
avut loc bogate manifestări închina
te aniversării zilei de naștere a se
cretarului general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La casa de cultură a studenților, 
sute de oameni ai muncii clujeni, ac
tiviști de partid si de stat, repre
zentanți al organizațiilor de masă si 
obștești oameni 
artă, studenti și 
la simpozionul 
generic „Hal să 
Cu acest prilej.
didactice din învătămîntul universi
tar au înfățișat unitatea social-poli
tică a întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. marile succese obținute de na
țiunea română, la cirma destinelor 
căreia se află, de peste un deceniu

de stiintă. cultură si 
elevi au luat parte 
purtind sugestivul 
ne unim ponoare !“. 
academicieni, cadre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 ianuarie. In țarâ : Vremea va 
fi în general închisă. în sudul țării vor 
cădea precipitații temporare, mal ales 
sub formă de ninsoare șl. Izolat, se va 
produce polei. în celelalte regiuni, nin
soare locală. Vintul va sufla slab, pînă 
la moderat, cu Intensificări în sudul 
Moldovei, pe litoral și Cimpia Dunării 
din sectorul estic, iar în zona de mun
te din sud. viscolind zăpada. Tempera
turile minime vor f! cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, mal coborîte în 
Transilvania șl nordul Moldovei, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 gra
de. Dimineața și seara. In nordul tării, 
se va produce ceață. In București : 
Vremea va fi închisă. Vor cădea preci
pitații. mal ales sub formă de ninsoa
re. Vîntul va sufla moderat, cu unele 
intensificări din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și minus 2 grade, iar cele ma
xime între minus 1 șl plus 2 grade. 
Condiții de producere a poleiului. (Cor- 
nellu Pop, meteorolog de serviciu).

în satele și 
nedoara s-au 
manifestări cultural-educative dedi
cate sărbătoririi apropiatei zile de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, emi
nentă personalitate a vieții politice 
internaționale. La marile biblioteci 
din municipii și orașe au fost des
chise expoziții de carte care relie
fează gîndirea social-politică a pre
ședintelui României.

La cinematografele din Deva și 
Valea Jiului s-au prezentat expuneri 
despre „Noua ordine economică inter
națională în concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", urmate de filme 
documentare.

La căminele culturale din Geoagiu, 
Tlia, Baia de Criș, Bălța și altele au 
fost organizate concursuri gen „Cine 
știe cîștigă" despre viața șl activita
tea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. urmate de recita
luri de poezie patriotică și revolu
ționară. în numeroase localități ale 
județului» au avut loc. de 
spectacole festive care au 
contribuția remarcabilă a 
lui general al partidului 
tuirea măreței opere de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

★
înalt omagiu adus 
fiu al poporului ro- 
Nicolae Ceaușescu,

în alte peste 30 de localități har- 
ghitene au avut loc manifestări oma
giale la care au participat mii de 
oameni ai muncii, români și ma
ghiari. tineri și virstnicL care și-au 
exprimat și cu acest prilej stima 
deosebită pe care, alături de toți oa
menii muncii, indiferent de naționa
litate, din țara noastră o poartă 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
Noi simpozioane, mese rotunde, 

expuneri, gale de filme, spectacole 
artistice s-au adăugat vineri în suita 
manifestărilor omagiale desfășurate 
în județul Neamț cu prilejul apropia
tei aniversări a zilei de naștere a 
secretarului general al partidului.

La clubul tineretului din Piatra 
Neamț, deschiderea expoziției docu
mentare „Gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu" a 
fost urmată de un spectacol omagial.

Mii de oameni al muncii de la 
Combinatul de fibre sintetice Săvi- 
nești Combinatul de îngrășăminte 
chimice Piatra Neamț și întreprin
derea „8 Martie" au urmărit cu viu 
interes expuneri susținute de istorici, 
activiști de partid, ziariști despre 
prodigioasa activitate de revoluționar 
consecvent a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Expunerile au fost urma
te de montaje literar-muzicale susți

nute de artiști amatori 
și profesioniști din ju
deț.

în comunele Podoleni 
și Viișoara s-au desfă
șurat, tot Vineri, sim
pozioane avînd ca gene
ric : „Nicolae Ceaușescu 
— personalitate proemi
nentă a lumii contempo
rane". în încheierea 
simpozioanelor au fost 
prezentate spectacole de 
muzică și poezie „Oma
giu conducătorului iu
bit".

La muzeul d'n-' țjni- 
cipiul Piatrgc^,. neamț, 
pionierii școlilor genera
le au participat la o 
entuziastă manifestare- 
cultural-artistică purtînd 
ca generic: „Urmăm 
exemplul de luptă re
voluționară al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", 
iar la școala generală 
nr. 2, sute de elevi au 
fost prezenți la verni
sajul unei expoziții de 
carte cu opera secreta
rului general al partidu
lui și la spectacolul de 
sunet și lumină „Steja
rul din Scamioești".

★
„Omagiu președintelui 

țării" se intitulează ex
poziția deschisă la Ga
leriile de artă din municipiul Brăila.

Cele peste 150 de lucrări, pictură, 
grafică și sculptură, semnate de ar
tiști plastici profesioniști și amatori 
de pe meleagurile brăilene și de cei 
mai mici artiști amatori, pionierii și 
șoimii patriei, se constituie într-un 
vibrant și grăitor imn de slavă dedi
cat vieții și activității revoluționare 
a secretarului general al partidului, 
președintele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

★
în orașul argesean Cîmpulung, 

numeroși tineri muncitori de la 
combinatul de fibre sintetice, în
treprinderea minieră și combinatul 
de lianți au audiat, vineri, expuneri 
cu tema „Tinerețea 
tovarășului Nicolae 
exemplu viu pentru 
generație".

revoluționară a 
Ceaușescu — 

tînăra noastră

★
muncitorești și Cămi- 
din centrele indus-

asemenea, 
evidențiat 
secretaru- 
la lnfăp-

în semn de 
Celui mai iubit 
mân, tovarășul 
în județul Harghita au avut loc nu
meroase manifestări politice și cul
tural-educative cu prilejul apropia
tei aniversări a zilei sale de naștere. 
Clubul minerilor din Bălan a găz
duit spectacolul de muzică și poezie: 
„Partidul—Ceaușescu—România".

Peste 300 de metalurgiști din Vlă- 
hița au luat parte la simpozionul 
omagial : „O viață de om închinată 
progresului și păcii", desfășurat la 
clubul muncitoresc din localitate, 
după care a urmat programul artis
tic : „Slavă partidului și conducăto
rului său".

La bibliotecile din orașele Toplița, 
Gheorgheni, Cristuru Secuiesc. Bor- 
sec și Odorheiu Secuiesc au fost 
vernisate expoziții de carte social- 
politică, în cadrul căfora sînt pre
zentate operele științifice ale secre
tarului general al partidului.

La cluburile 
nele culturale 
trial-agrare Rovinari și Motru au 
avut loc simpozioane in care au fost 
dezbătute temele : „Concepția secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, despre asigurarea 
energetice a I .
Ceaușescu — inițiator’a. „...pro
grame complexe de valorificare su
perioară a resurselor naturale ale 
țării, militant neobosit pentru așe
zarea României in rîndul națiunilor 
lumii mediu dezvoltate economic". 
Spectacolul „Partidul — Ceaușescu — 
România" a încheiat într-o atmosferă 
vibrantă simpozioanele.

★
în numeroase localități din județul 

Mureș continuă manifestările politice 
și cultural-artistice omagiale dedica
te vieții și activității secretarului 
general 
Nicolae 
platei 
naștere.

La casele de cultură din Sighișoa
ra, Timăveni, Reghin, Luduș și So- 
vata au avut loc simpozioane cu 
tema : „Bogata activitate revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". Simpozioanele au fost 
urmate de programe culturale oma
giale : „Partidul — Ceaușescu — 
România". De asemenea, la căminele 
culturale din Gurghiu, Iernut, Sin- 
giorgiu de Pădure. Sărmaș, Valea 
Largă, Deda și în alte localități ru
rale mureșene s-au desfășurat ma
nifestări cultural-artistice sub gene
ricul : „Omagiu președintelui țării".

rarea „pendentei 
patri 'c. ,N*Solae

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, cu prilejul apro- 
anlversări a zilei sale de

A apărut „Era socialistă*1 nr. 2/1982
Revista se deschide cu editoria

lul „Activitate cutezătoare. mili
tantă, neobosită. în slujba cauzei 
socialismului și comunismului, a 
păcii și colaborării între popoare", 
în continuare sînt publicate arti
colele : „Forța și viabilitatea spiri
tului revoluționar, creator în teoria 
și practica socială" de Ion Mitran, 
„O înaltă răspundere a activistului 
de partid și de stat în ansamblul 
vieții economice și sociale" de Flo- 
rea Ristache. „Un imperativ al 
vieții economice, continuitate și rit
micitate in aprovizionarea teh- 
nico-materială" de Dumitru Fundă
tură. „Atitudine intransigentă în 
statornicirea unui climat de ordine 
și disciplină în toate domeniile de 
activitate" de Cristian Ionescu. 
„Cerința reducerii consumului de 
energie în agricultură" de loan

Puia și Viorel Soran. Din sumarul 
revistei mai menționăm articolele : 
„Dezvoltarea mișcării comuniste 
în etapa actuală" de Constantin 
Florea. „Eveniment istoric deter
minant pentru progresul patriei 
noastre" de Gh. Platon. „Oprirea 
cursei înarmărilor — cerință pri
mordială a securității și păcii" 
(II) — dezbatere. „O permanentă 
necesitate — publicarea documen
telor literare" de Al. Săndulescu. 
Revista mai conține rubricile „Cărți 
și semnificații", „Revista revistelor", 
„Cuvîntul cititorilor"

★
Reînnoirea abonamentelor se face 

la oficiile și agențiile P.T.T.R., 
prin factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi, instituții șl 
de la sate. în mod excepțional pini 
în zilele de 36-27 ianuarie a. e.
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încheierea lucrărilor celui de-al Vll-lea Congres al cooperației
— '1,1 ■■■ ■  — ' ’--------------------------------------------- '  '

de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Partidpanțli la cel de-al Vll-lea Congres al coope
rației de producție, achiziții si desfacere a mărfurilor, 
in numele celor 8 milioane de membri ai cooperației 
de producție, achiziții si desfacere a mărfurilor, ro
mâni. maghiari, germani si de alte naționalități, ex
primă conducerii partidului, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae‘Ceausescu, sentimentele 
lor de înaltă considerație si stimă, pentru modul stră
lucit în care Partidul comunist îndeplinește roluț de 
forță politică conducătoare in opera de construcție so
cialistă în patria noastră, pentru contribuția dum
neavoastră hotărîtoare la elaborarea si înfăptuirea în
tregii politici interne si externe a partidului si statului, 
la propășirea, progresul, independenta Si suveranitatea 
României socialiste.

Congresul adresează, totodată, întreaga sa gratitudine 
$1 calde mulțumiri conducerii partidului, dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceausescu, pentru aprecierile din 
Mesaiul adresat in numele Comitetului Central al parti
dului. Consiliului de Stat si guvernului, pentru înalta 
exigentă manifestată față de activitatea desfășurată de 
cooperația de producție, achiziții si desfacere a mărfu
rilor. pentru atentia si sprijinul Permanent acordate 
dezvoltării cooperației de producție, achiziții Si desfa
cere a mărfurilor. ,

Congresul a decis să pună ideile acestui mesaj — do
cument de inestimabilă valoare principială și practică 
— la baza întregii activități a cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfurilor, considerin- 
du-1 călăuza sa în munca de viitor și a stabilit măsuri 
concrete pentru traducerea în Viață a sarcinilor cu
prinse in el.

Congresul a făcut bilanțul activității în anii care au 
trecut de la congresul precedent. în această perioadă, 
organele si organizațiile cooperației de produc
ție. achiziții si desfacere a mărfurilor, prin mun
ca lor neprecupețită pentru înfăptuirea Politicii 
partidului, au achiziționat, pentru fondul de stat, eu 
v? la\ >ută mai multe produse, agroalimentare din gos- 
pbd lie populației, față de cincinalul precedent, au 
livrat la fondul pieței de două ori mai multe produse 
vegetale și animale, s-au dezvoltat prestările de ser
vicii către populație, obtinînd un ritm mediu superior 
celui realizat pe ansamblul economiei naționale. Pro
ducția industriei mici s-a înfăptuit cu o lună de iile 
mai devreme fată de prevederile cincinalului, cu o de
pășire de aproape un miliard lei. Planul la export a 
fost îndeplinit cu două luni înainte de termen. Desfa
cerile de mărfuri cu amănuntul au crescut an de an, 
contribuind la creșterea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. S-a dezvoltat baza tehnlco-materială în toate 
domeniile, au sporit eficiența și gradul de rentabilitate, 
beneficiile crescînd cu peste 1,3 miliarde lei, și s-au în
deplinit an de an obligațiile față de bugetul de stat. 
Fondurile cooperativelor de credit au sporit de peste 
două ori, iar depunerile membrilor de peste o dată și 
jumătate, ceea ce a permis dublarea împrumuturilor 
acordate membrilor acestora.

în spiritul înaltelor exigențe puse de dumneavoastră 
la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și SOciale din noiembrie 
1981, al criticilor aduse cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor, congresul a făcut o ana
liză responsabilă a activității desfășurate, concentrîn- 
du-și atenția asupra stabilirii de măsuri corespunză
toare pentru lichidarea în cei mai scurt timp a lipsu
rilor și neajunsurilor, pentru perfecționarea continuă 
a muncii potrivit cerințelor etapei actuale de dezvoltare 
economicb-socială a patriei noastre.

Congresul a, dat curs hotăririi nestrămutate a orga
nelor și organizațiilor cooperației de producție, achi
ziții șl desfacere a mărfurilor, a membrilor coo
peratori, a întregului personal de a munci cu dă
ruire și abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresului al XII-lea, din planul 
cincinal de dezvoltare a economiei naționale. Consti
tuind o manifestare a adeziunii depline a tutu
ror membrilor cooperatori la politica partidului, con
gresul a exprimat hotărârea fermă a organelor și 
organizațiilor cooperatiste de a înfăptui în cit mal 
bune condiții întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Potrivit indicațiilor pe care ni le-ați dat, congresul 
consideră prioritare sarcinile care revin cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a mărfurilor în parti
ciparea la autoconducerea și autoaprovizionarea teri
torială, în care scop se va intensifica activitatea de con
tractări și achiziții de produse agricole, se vor dez
volta gaspodâriile-aneXă ale unităților cooperatiste 
pentru producția animală și vegetală, se vor sprijini 
gospodăriile populației în creșterea producției agricole.

Una din sarcinile principale ale activității coopera
ției de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor va 
fi dezvoltarea prestărilor de servicii către populație, 
componentă importantă a politicii partidului de creștere 
a .nivelului de trai ai întregului popor, de ridicare a 

> gjaț ti de! civilizație a satului. Volumul serviciilor 
; va trebui să ajungă în 1985 la 6 miliarde lei, de 

două ori mai mult față de anul 1980.
Avînd la bază indicațiile cuprinse în mesaj, produc

ția industriei mici se va dezvolta puternic, realizîn- 
du-se o creștere în anul 1985 de peste două ori față de 
anul 1980. Ea va fi orientată cu precădere spre reali
zarea de obiecte de uz casnic și gospodăresc, de con
fecții, tricotaje, încălțăminte și alte buhuri de larg 
consum. O atenție deosebită se va acorda producției de 
artizanat și artă populară. Se vor dezvolta producția 
alimentară, industrializarea și semiindustrializarea le
gumelor, fructelor șl altor produse agricole. Se va lărgi

exportul, promovîndu-se produse competitive, cu un 
înalt grad de valorificare a materiei prime și cu efi
ciență ridicată.

Se va da o atenție deosebită dezvoltării și utilizării 
mai largi, valorificării tot mai înalte a materiilor prime 
locale, â celor recuperabile și refolosibile, economisirii 
combustibilului, energiei și altor materiale.

Organele și organizațiile cooperatiste vor lua toate 
măsurile pentru a dezvolta activitatea comercială și a 
asigura satisfacerea cerințelor populației în acest do
meniu, vor lucra cu Spirit de Înaltă răspundere și exi
gență pentru desfacerea la timp șl în bune condiții 
a produselor, înlăturând cu desăvîrșire orice tendință 
de risipă, speculă șl intermediari. Vom face totul ca 
produsele să ajungă la consumator, la constructorii so
cialismului, îndeplinind în felul acesta îndatoririle fată 
de partid Și popor.

Congresul a hotărât măsuri pentru lărgirea activității 
cooperativelor de credit, atragerea de noi membri în 
rindul acestora, sporirea participării cu fonduri a mem
brilor cooperatori, creșterea împrumuturilor acordate 
acestora și îndeosebi a împrumuturilor pentru scopuri 
cu caracter productiv, pentru dezvoltarea producției 
vegetale și animale în gospodăriile populației.

Cooperația de producție, achiziții șl desfacere a 
mărfurilor și de credit va apiiCa cu fermitate noul 
mfeeahism economifio-financiar, principiile autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii, pentru ridi
carea rentabilității în toate domeniile, creșterea sub
stanțială a beneficiilor, reducerea cheltuielilor și in
staurarea unui regim sever de economii, sporirea parti
cipării membrilor la dezvoltarea activității cooperatiste, 
apărarea fermă și neabătută a avutului obștesc.

Acordînd o deosebită atenție lărgirii și adîncirii con
tinue a democrației cooperatiste, congresul a adus 
modificări statutului și a stabilit măsuri pentru 
sporirea participării cooperatorilor la activitatea e- 
conomlco-socială a cooperativelor de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor și de credit, la în
treaga activitate de conducere și de luare a deciziilor, 
pentru generalizarea experienței pozitive, pentru pro
movarea criticii și autocriticii, pentru lichidarea cu 
hotărîre a oricăror manifestări de birocratism și rutină, 
pentru perfecționarea continuă a muncii organelor și 
organizațiilor cooperatiste. Se va dezvolta d intensă 
muncă politică de masă în scopul creșterii conștiinței 
socialiste a tuturor cooperatorilor și lucrătorilor, pentru 
educarea acestora în spiritul concepției științifice, ma
terialist dialectice despre lume și viată, de dreptate, 
etică și echitate socialistă, de cinste și corectitudine, 
pentru întărirea sentimentului de slujitori devotați ai 
poporului.

Congresul a exprimat deplina adeziune fată de poli
tica externă a partidului nostru, față de rolul activ al 
Republicii Socialiste România pe arena internațională, 
în lupta pentru aplicarea fermă a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, rierecurgerii la forță și 
amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de 6ine stătător soarta și a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor conducerii partidului, ale dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în dome
niul dezarmării generale, și în primul rînd al dezarmă
rii nucleare, ’pentru stabilirea unei păci trainice pe 
continentul nostru șt în lume, Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Congresul a hotărlt, totodată, ca organele alese ale 
cooperației de producție, achiziții și desfacere a măr
furilor să sprijine cu toată forța și să promoveze în 
toate raporturile lot Internaționale această politică 
externă.

Au fost stabilite, totodată, măsuri pentru Intensifi
carea telațlilor de colaborare și a schimburilor econo
mice cu organizațiile similare din țările socialiste, din 
țările în curs de dezvoltare, din celelalte țări, pentru 
participarea activă a cooperației de producție, achi
ziții șl desfacere a mărfurilor în cadrul Alianței Co
operatiste Internaționale, promovarea în această orga
nizație a relațiilor de colaborare între organizațiile 
cooperatiste, ca organizații independente și egale în 
drepturi, în vederea lărgirii cooperării intercoopera- 
tiste, cît și pentru Sporirea contribuției acestui orga
nism internațional la soluționarea problemelor majore 
care confruntă omenirea, la cauza destinderii interna
ționale, la promovarea păcii în lume.

în numele tuturor organelor și organizațiilor coope
rației de producție, achiziții șl desfacere a mărfu
rilor, ale oamenilor muncii din mișcarea cooperatistă,, 
asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, că întreaga cooperație de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor va munci cu dăruire și pa
siune pentru a-și îndeplini și depăși sarcinile pe anul 
1982 și pe întregul cincinal, își va aduce contribuția 
la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului 
și statului, pentru dezvoltarea, propășirea și înflorirea 
patriei noastre socialiste, pentru binele, bunăstarea și 
fericirea poporului român.

îngădulți-ne, mult stimate tovarășe Nioolae Ceaușescu, 
Ca acum, în pragul zilei dumneavoastră de naștere, să 
vă adresăm cele mai alese felicitări și, totodată, să vă 
urăm ani mulți de sănătate, putere de muncă și feri* 
cire, succese depline și mari satisfacții in activitatea 
ce o desfășurat! în fruntea partidului șî statului nos
tru, pentru progresii! și prosperitatea României socia
liste, pentru binele poporului român, pentru cauza so
cialismului, a libertății și independenței popoarelor, a 
colaborării și păcii în lume.

CONGRESUL AL VII-LEA AL COOPERAȚIEI DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 
ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

--------------- -------- Ultima zi a lucrărilor
Cel de-al Vll-lea Congres al coo

perației de producție, ochizițli și -des
facere a mărfurilor, ale cărui lucrări 
s-âu desfășurat sub puternica influ
entă a Mesajului adresat particlpan- 
ților la acest important forum de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, s-a încheiat vineri, la 
București, arioptind hotărîri menite 
să contribuie nemijlocit Ia îmbunătă
țirea întregii activități, la realizarea 
exemplară a planului pe anul în curs 
și pe întregul cincinal’.

La lucrările congresului au parti
cipat tovarășul Ioslf Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, conducători 
ai unor instituții economice centrale 
și organizații obștești.

în cadrul dezbaterilor generale care 
au avut loc în cea de-a doua zi au 
luat cuvtntul tovarășii : Ion loano- 
vici, președintele U.J.C. Vrancea, 
Radu Neguț, maistru principal 
ta Trustul de instalații Pitești, 
Ion Rădulescu, vicepreședinte al 
CENTROCOOP. Dumitru Țucă. pre
ședintele Comisiei județene a coope
rativelor de credit Dolj, Nicolae Albu, 
președintele U.J.C. Vllcea, Iuliu 
Pali, șeful atelierului electromecanic 
al cooperativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor din comu
na Hâlchlu, județul Brașov, Mareana 
Albu, directoarea Școlii de cooperație 
din Ploiești, loan Boleta, președintele 
cooperativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor din Orăștie, 
județul Hunedoara, Constantin 
loan, președintele U.J.C. Ga
lati, Ioana Baciu, primarul co
munei Telciu. județul Bistrița-Nă- 
săud. Szasz Domokos. vicepreședinte 
al CENTROCOOP. Silvia Stoian, vi
cepreședinte al U.J.C. Giurgiu, Ni

colae Holban, președintele cooperati
vei de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din Năvodari, județul 
Constanța, Dan Morega, președintele 
U.J.C. Gorj, Rozalia Buteah. achi
zitor la cooperativa de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor din 
comuna Șomcuța 
Maramureș. Ion 
rectorul direcției

Mare, județul 
Smedescu, di- 
plan-finante a 

CENTROCOOP. Aurelia Radu, pre
ședintele cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor din 
comuna Grivița, județul Ialomița, 
Traian Farcaș, președintele U.J.C. 
Brăila, Nicolae Carabaș, președintele 
cooperativei agricole de producție din 
comuna Sacu, județul Caraș- 
Severin. Aurel Iosif, director al 
Centrului de informatică și calcul 
al CENTROCOOP, Ștefan Mathe, pre
ședintele U.J.C. Covasna, Gheorghe 
Donici. director al întreprinderii de 
producție prestări Roman. Emil 
Blazl. președintele cooperativei de 
producție, achiziții șl desfacere a 
mărfurilor din comuna Sînnicolau 
Mare, județul Timiș. Dumitru Matei, 
contabil-șef al U.J.C. Sălaj, Mircea 
Dumitru, șeful fermei de păsări a 
cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din comuna 
Modelu, județul Călărași. Miron Ig
nat, președintele Comisiei județene a 
cooperativelor de credit Tulcea. Elena 
Soare, gestionar la cooperativa de 
producție, achiziții șl desfacere a 
mărfurilor din comuna Vînju Mare, 
județul Mehedinți, Gavrll Suclu. vice
președinte al U.J.C. Harghita. Ale
xandrina Beizadea, contabil-șef al 
cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din comuna 
Scrioaștea, Județul Teleorman, 
Gheorghe Gatea. președinte al coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din Tîrnăvenl, 
județul Mureș.

în cadrul dezbaterilor, desfășurate 

timp de două zile în plenul lu
crărilor și in cinci secțiuni, cei 
220 participant! care au luat cuvîntul 
au dat o înaltă apreciere mesajului 
adresat congresului de secretarul ge- 
neital al partidului și și-au exprimat 
hotăiârea unanimă de a acționa cu 
toată fermitatea pentru traducerea în 
viață a orientărilor și indicațiilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în atest amplu șl mobili
zator program pentru activitatea de 
viitor a cooperației de producție, a- 
chizitii sf desfacere a mărfurilor si de 
credit. Aducîndu-i cele mai vii mul
țumiri și cea mal fierbinte recunoș
tință pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară în fruntea partidu
lui șl a Statului, în Scopul dezvoltării 
tuturor ramurilor și sectoarelor eco
nomiei naționale, inclusiv al coope
rației de producție, achiziții si desfa
cere a mărfurilor, vorbitorii au adre
sat iubitului nostru conducător, în 

» preajma aniversării zilei sale de naș
tere. urări de multă sănătate și pu
tere de muncă, de viață lungă, plină 
de împliniri pentru propășirea ne
contenită a patriei socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres, spre 
binele și fericirea întregii națiuni.

Exprimînd deplinul acord cu do
cumentele înscrise pe ordinea de zi, 
vorbitorii au anali2at. în spiritul 
sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, activitatea desfă
șurată de organizațiile cooperației 
de producție, achiziții si desfacere a 
mărfurilor si de credit în perioada 
care a trecut de la precedentul con
gres, modul de îndeplinire a sarci
nilor încredințate de partid. Tot
odată. ei au făcut numeroase pro
puneri pentru folosirea eficientă a 
resurselor umane, materiale și fi
nanciare. astfel lneît să se asigure 
înfăptuirea hotărlrilor privind valo
rificarea Prin contractări sl achiziții

Congresul al VH-lea al cooperației 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor și de credit din Republica 
Socialistă România, întrunit în zilele 
de 21—22 ianuarie 1982, a dezbătut cil 
înaltă responsabilitate și exigență, în 
spirit critic și autocritic, activitate^ 
desfășurată de la congresul precedent, 
precum și sarcinile ce revin coopera
ției de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor^ în actualul cincinal, 
pentru creșterea continuă a contri
buției sale la înfăptuirea Programul 
lui partidului, a hotărârilor Congre
sului al XII-lea al Partidului Comu
nist Român.

Congresul a dat o înaltă aprecieri 
modului strălucit în care Partidul 
Comunist Român își îndeplinește ro
lul de forță politică conducătoare în 
opera de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României 6pre comunism, a 
exprimat stima șl înalta considerația 
a membrilor organizațiilor coopera
ției de producție, achiziții si desfa
cere a mărfurilor fată de conducerea 
partidului, față de secretarul său ge
neral și președintele țârii, i tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — revoluționat 
înflăcărat, care își aduce o contribu
ție hotărîtoare, de prim ordin, la ela
borarea și înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului și sta
tului, își dedică întreaga muncă și 
viată propășirii, progresului, inde
pendenței și suveranității României 
socialiste, bunăstării și fericirii popo
rului, cauzei socialismului, păcii și 
colaborării Internationale.

în numele tuturor cooperatorilor șl 
personalului muncitor din cooperația 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, congresul aduce întrea
ga t-ecuiioștință și calde mulțumiri 
conducerii de partid, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru Me
sajul de salut adresat congresului, 
pentru aprecierea dată muncii desfă
șurate, pentru înalta exigentă mani
festată față de activitatea organizații
lor noastre, pentru atenția, grija și 
îndrumarea permanentă, pentru ori- 
efitările pe care le dă cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor.

Congresul a constituit o manifestare 
a hotărârii ferme a organelor și or
ganizațiilor cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, a 
membrilor cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor, bărbați șl femei, membri ai parti
dului comunist sau ai organizațiilor 
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 
înfăptui în cît mai buhe condiții 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului, pentru binele, 
progresul st propășirea patriei.

Evidențiind realizările de seamă 
obținute de organizațiile cooperației 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, și de credit, în cincinalul 
1976—1980, și, în același timp, anali* 
Zînd lipsurile, in spiritul înaltelor 
exigente Duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara comună a 
Comitetului Central al partidu
lui și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, din noiem
brie 1981, al criticilor aduse coopera
ției de producție, achiziții și desface
re a mărfurilor, congresul hotărăște 
ca organele de conducere de la toate 
nivelurile, tot personalul muncitor 
să-și concentreze atentia asupra li
chidării în cel mal scurt timp a nea
junsurilor din activitatea lor.

Congresul hotărăște să pună în 
centrul activității sale sarcinile stabi
lite pentru Cooperația de producție, 
achiziții și gdesfacere a mărfurilor 
la Congresul! al XII-lea al partidului, 
hotărîrile șî orientările date de con
ducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mesajul de saiut 
adresat congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, constituie un amplu program de 
activitate pentnl îndeplinirea căruia 
cooperatorii și personalul muncitor 
din cooperația de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit vor munci cu pasiune și dă
ruire, neprecupețind nici un efort.

în conformitate cu aceste hotărîri, 
congresul stabilește următoarele di
recții fundamentale și sarcini de 
bază ale cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor.

a întregului disponibil de produse 
agroalimentare de la gospodăriile 
populației, dezvoltarea mai accen
tuată a industriei mici, sporirea și 
diversificarea prestărilor de servicii, 
perfecționarea activității de desface
re a mărfurilor, diversificarea gamei 
de. produse destinate exportului și 
livrărilor la fondul pieței, participa
rea mai activă la înfăptuirea obiecti
velor programului de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială. 6-a 
insistat asupra necesității ca întreaga 
activitate a organelor de conducere 
să fie subordonată realizării și de
pășirii sarcinilor de plan pe 1982 și 
pe întregul cincinal, urmărindu-se 
ridicarea productivității muncii, apli
carea fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, întărirea ordinii și 
disciplinei la toate locurile de mun
că. astfel îneît cooperația de produc
ție. achiziții si desfacere a mărfurilor 
să-și sporească într-o tot mai mare 
măsură aportul la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a Programului-directivă 
de creștere a nivelului de trai.

în deplin acord, participanții la 
dezbateri și-au exprimat totala ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, la 
Btrălucita inițiativă de pace a pre
ședintelui României, izvorâtă din 
umanismul și înaltul spirit de res
ponsabilitate al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fată de interesele supre
me ale poporului român, de idealu
rile de pace și independență ale tu
turor popoarelor lumii.

Congresul a aprobat apoi activi
tatea desfășurată de Consiliul 
CENTROCOOP și de Comisia de 
cenzori, activitate prezentată pe larg 
în dările de seamă.

Au fost adoptate în unanimitate 
propunerile privind modificările șl 
completările la Statutul organizații-

REZO
f. PARTICIPAREA COOPERAȚIEI DE 
PRODUCȚIE, ACHIZIȚII Șl DESFACERE 
A MĂRFURILOR LA AUTOAPROVIZIO
NAREA TERITORIALA, INTENSIFICA- 
REA ACTIVITĂȚII DE CONTRACTARE 
Șl ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR 
AGRICOLE, SPRIJINIREA GOSPODĂ
RIILOR POPULAȚIEI DE LA SATE Șl 
ORAȘE IN CREȘTEREA PRODUCȚIEI 

ANIMALE Șl VEGETALE
în baza principiilor autoconducerii 

și autoaprovizionării teritoriale, uniu
nilor județene, cooperativelor, consi
liilor de conducere ale acestora le 
revine obligația de a participa nemij
locit. sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, la elaborarea 
șl aplicarea in viată a programelor 
locale de aprovizionare.

1. Contractarea și achiziționarea 
de produse agricole

Organizațiile cooperației de pro 
ducție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor trebuie să pună în centrul acti
vității lor intensificarea activității 
de contractare și achiziționare a pro
duselor agroalimentare.

în cincinalul 1981—1985, coopera
ția de producție, achiziții și desface
re a mărfurilor va realiza, pe această 
cale, cantități importante de produse 
agroalimentare.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
activității de contractări și achiziții 
din gospodăriile populației se vor 
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crea Centre de achiziții în toate co
munele. dotate cu utilajele necesare, 
și se vor angaja achizitori perma- 
neiltl și sezonieri.

Realizarea acestor sarcini impune 
dezvoltarea activității politice, orga
nizatorice și economice în rindul 
populației.

2. Dezvoltarea sectorului zootehnie 
propriu și sprijinirea gospodăriilor 

populației in creșterea producției 
animale

Congresul obligă conducerile orga
nizațiilor cooperației de producție, a* 
ehizlțil si desfacere a mărfurilor b& 
dezvolte sectorul zootehnic propriii 
în vederea obținerii de animale- 
matcă pentru a îi livrate populației 
pentru creștete. îngrăsare sl con
tractare. cît si pentru sporirea can
tităților de carne, ouă. labte s! alte 
produse animaliere, care se vor livra 
atît la fondul central, cît și la fondul 
local de Produse agroalimentare.
3. Sprijinirea gospodăriilor populației 

in creșterea producției vegetale
Se va asigura satisfacerea integrală 

a cerințelor populației cu caiele. 
coase, sape, furci, greble, motoeosi- 
toare si alte unelte si mașini agricole 
necesare micii gospodării. Se vor a- 
sigura, împreună cu organele co
respunzătoare, necesarul de semințe, 
DUieti de pomi, răsaduri de legume, 
precum si îngrășăminte chimice, in- 
sectofungicide, erbicide, polietilenă, 
paturi germinativă, rame și altele.
II. DEZVOLTAREA Șl DIVERSIFICAREA 
PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂTRE 
POPULAȚIE - DIRECȚIE PRIORITARA

A ACTIVITĂȚII COOPERAȚIEI DE 
PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

Șl DESFACERE A MĂRFURILOR
în anul 1985. volumul prestărilor 

de servicii pentru populație va fide 
6 miliarde lei. iar Volumul de 
servicii, în medie Pe locuitor, realizat 
prin unitățile cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor va trebui să ajungă la 327 lei. în 
vederea lichidării rămînerilor in 
urmă, oină în anul 1983 nu trebuie 
să existe nici o cooperativă care să 
nu realizeze minimum 50 lei pe locui
tor, iar în anul 1985 minimum 100 lei.

Se va acorda o atentie deosebită 
ridicării calității lucrărilor de pres
tări de servicii, satisfacerii cu 
promptitudine a gusturilor și exi
gentelor sollcitanților, respectării ter
menelor de execuție. In acest scop, 
va trebui să crească preocuparea 
pentru recrutarea cadrelor, pentru 
buna pregătire profesională în me
seriile cele mai solicitate.
III. DEZVOLTAREA Sl DIVERSIFICAREA 

INDUSTRIEI MICI - SARCINA
MAJORA A COOPERAȚIEI 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

Șl DESFACERE A MĂRFURILOR
în anul 1985. producția industriei 

mici va trebui să aiungă la un vo- 

lor cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor. %

Pentru a reflecta mai bine sarci
nile și atribuțiile actuale, congresul 
a hotărît ca numele cooperativei să 
fie „Cooperativa de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor".

Delegații au adoptat, de asemenea 
’în unanimitate, Rezoluția celui de-al 
Vll-lea Congres al cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor.

Trecîndu-se la ultimul punct de 
pe ordinea de zi, congresul a 
ales, prin vot secret, Consiliul 
CENTROCOOP, alcătuit din 145 
membri și 36 membri supleanți, pre
cum și Comisia de cenzori.

în prima sa ședință. Consiliul 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor a ales Comitetul execu
tiv, format din 35 membri, precum 
și Biroul Comitetului Executiv, al
cătuit din 13 tovarăși. Președinte al 
consiliului a fost ales tovarășul 
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, iar vicepreședinți tovarășii 
Constantin loan, Ion Rădulescu, 
Szasz Domokos, Ion Tarachiu, Or- 
tansa Vîlceanu.

Comisia de cenzori a ales ca pre
ședinte pe tovarășul Nicolae F. lo- 
iiesou.

Comisia Centrală a Cooperativelor 
de Credit a ales ca președinte pe 
tovarășul Alexandru Dinulescu.

în încheierea lucrărilor, partici- 
pantii la congres au adoptat. într-o 
atmosferă de puternică Însuflețire, 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România.

L U T I E
lum de 20,2 miliarde lei. în acest 
bcod. se vor lua următoarele măsuri :
1. tn domeniul producției industriale

nealimentare
Producția de Unelte, scule sl alte 

articole necesare tn gospodăriile 
populației si pentru grădinărit va 
crește de 3,8 ori fată de cincinalul 
precedent, cea a obiectelor de uz 
casnic si gospodăresc de peste 3.5 
ori, iar producția de confecții, textile, 
tricotaie. încălțăminte din Piele si 
Înlocuitori, bunuri din lemn, metal 
și alte materiale va crește de 3 ori.

Se Va dezvolta producția de arti
zanat din ceramică, lemn, țesături, 
împletituri ; se va extinde producția 
obiectelor de artă populară : se vor 
dezvolta sl extinde activitatea de 
autodotare bentru unitățile Proprii, 
cît și relațiile de cooperare cu in
dustria republicană si organizațiile 
socialiste din agricultură.
2. în domeniul industriei alimentare

Sarcina prioritară a cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor o reprezintă, potrivit re
centelor decrete ale Consiliului de 
Stat, buna aprovizionare cu pline a 
populației. în acest scop, concomitent 
cu funcționarea la întreaga capacitate 
a brutăriilor existente, se vor con
strui, în cel mai scurt timp, cele 
254 brutării prevăzute pentru anii 
1982—1983. Totodată, se va asigura 
transformarea tuturor brutăriilor care 

funcțloneazâ cu combustibil lichid pe 
combustibil solid sau gaze.

Se va dezvolta producția de con
serve si semiconserve de legume si 
fructe provenite din gospodăriile 
populației, se va intensifica activi
tatea de recoltare si Prelucrare su
perioară a bureților. ciupercilor, 
fructelor de Pădure, blahtelor medi
cinale din flora spontană si se Va 
lărgi Producția de sucuri sl băuturi 
răcoritoare.

3. Valorificarea materiilor prime 
locale, a materialelor recondiționate 

șl refolosibile
Congresul hotărăște ca în activita

tea ce se va desfășura pentru dez
voltarea industriei mici si a Prestă
rilor de servicii să Se Dună un accent 
deosebit ce utilizarea la maximum 
a resurselor de materii Prime si ma
teriale locale. De materiale recon
diționate si refolosibile — aolicînd 
cu fermitate programul special de 
măsuri al Centrocoop — sl. în a- 
celași timp, pe gospodărirea judi
cioasă a materialelor alocate prin 
balanțe.

Totodată, congresul însărcinează 
Conducerile organizațiilor cooperației 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor să la măsuri hotărîte 
pentru punerea în valoare de noi 
surse de energie ca : biogazul. ener
gia termică secundară, energia eo
liană și solară.

Congresul obligă conducerile orga
nizațiilor cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor să 
ia măsuri pentru atragerea în acti
vitatea de ' producție si prestări 
servicii a forței de muncă disponi
bile, în ptimul rînd a femeilor cas
nice și a pensionarilor, punînd un 
accent mai mare pe munca la domi
ciliul meseriașilor.

IV. APROVIZIONAREA CU MĂRFURI 
A POPULAȚIEI - CONTRIBUȚIE 
IMPORTANTA LA ÎNFĂPTUIREA 

SCHIMBULUI DE MĂRFURI DINTRE 
ORAȘ Șl SAT

Congresul obligă conducerile tutu
ror organizațiilor cooperației de pro
ducție. achiziții și desfacere a mărfu
rilor să ia măsuri pentru aplicarea 
sarcinilor ce le revin din programul 
privind autoconducerea Si auto- 
sorovizionarea teritorială, să ac
ționeze cu spirit de Înaltă răspuh- 
dere și exigentă pentru a asigura 
desfacerea la timp și în bune condi
ții a mărfurilor către populație. înlă- 
turfhd cu desăvîrșire orice tendință 
de risipă, de speculă, de Interme
diere, să facă totul ca mărfurile să 
ajungă la consumatori, la construc
torii socialismului, îndepllnlndu-șl în 
felul acesta îndatorirea fată de 
partid si popor.

în concordantă cu sporirea veni
turilor bănești ale populației, volu
mul de mărfuri ce se va desface în 
Cincinalul 1981—1985 va fi de 260 
miliarde lei.

V. DEZVOLTAREA EXPORTULUI - 
PREOCUPARE FUNDAMENTALA 

A ACTIVITĂȚII COOPERAȚIEI 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

Șl DESFACERE A MĂRFURILOR
Congresul cere tuturor organiza

țiilor cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor să dez
volte relațiile economice externe, 
pentru sporirea volumului de pro
duse exportate, superior prelucrate, 
cu o valoare cît mai ridicată, cu un 
grad mare de competitivitate, eu un 
Înalt grad de valorificare a materii
lor prime, astfel Incit pe fiecare uni
tate de produs să se obțină un aport 
valutar cît mai mare și un curs de 
revenire cit mai favorabil. Organiza
țiile cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a. mărfurilor care 
produc mărfuri pentru export vor 
pune un accent deosebit pe calitatea 
produselor.

VI. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII 
COOPERATIVELOR DE CREDIT

Consiliul Centrocoop. Comisia cen
trală a cooperativelor de credit, 
conducerile uniunilor județene sl ale 
cooperativelor de credit vor inten
sifica munca pentru atragerea de 
noi membri, creșterea substanțială a 
depunerilor de părți sociale, sporirea 
fondurilor destinate pentru ajutora
rea membrilor.

în cincinalul 1981—1985, cooperati
vele de credit vor acorda Împrumu
turi de peste 15 miliarde lăi: se vor 
extinde în mod deosebit împrumutu
rile destinate dezvoltării producției 
animale și vegetale în gospodăriile 
populației, pentru cumpărarea de 
animale, de maslni-unelte. rea
lizarea de saivane și grajduri etc. 

Totodată, se vor acorda împrumuturi 
șl pentru satisfacerea unor nevoi 
personale.

VII. FOLOSIREA INTENSIVA A BAZEI
TEHNICO-MATERIALE

în cincinalul 1981—1985. pentru 
dezvoltarea și consolidarea bazei teh- 
nico-materiale a cooperației de pro
ducție, achiziții șl desfacere a mărfu
rilor se vor investi fonduri de 3,9 
miliarde lei. Din totalul fondurilor 
alocate. 50 la sută vor fi destinate 
dezvoltării micii industrii si prestări
lor de servicii. Se va acorda o grijă 
deosebită utilizării cu maximum de 
eficientă a bazei tehnico-materiale 
existente, sporind volumul de produc
ție, de desfacere si de beneficii pe 
unitatea de fonduri fixe.

VIII. APLICAREA FERMA A NOULUI 
MECANISM ECONOMICO-FINAN-

CIAR, CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

Congresul hotărăște ca Întreaga 
activitate a cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor și 
de credit să se dezvolte în condiții 
de eficientă sporită, apllcindu-se cu 
fermitate noul mecanism economico- 
financlar, principiile autoconducerii 
muncitorești si ale autogestiunii. în 
vederea ridicării rentabilității tuturor 
sectoarelor șl unităților.

în cincinalul 1981—1985 se va 
acorda o atentie deosebită creșterii 
substanțiale a beneficiilor la toate 
organizațiile si activitățile economice, 
prin sporirea la maximum a venitu
rilor și reducerea cheltuielilor de 
producție și de circulație. îndeosebi a 
celor materiale. Pe această bază, 
fondurile proprii vor spori cu aproa
pe 6,5 miliarde lei. ajungînd la finele 
anului 1985 la .peste 20 miliarde lei, 
ceea ce va asigura fondurile nece
sare dezvoltării activității economice, 
participării într-o mai mare măsură 
a cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor la dezvol
tarea economico-socială a țârii.

Congresul stabilește ca toate orga
nizațiile, toate Uhitătile, toate acti
vitățile economice să fie rentabile.

IX. ADINCIREA CONTINUA 
A DEMOCRAȚIEI COOPERATISTE - 

COMPONENTA DE BAZA 
A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

în spiritul democrației noastre eo- 
clalfste. congresul obligă toate orga
nizațiile să antreneze în măsură tot 
mai mare masele largi de coopera
tori la elaborarea si înfăptuirea ho
tărârilor. la realizarea sarcinilor 
cooperației de producție, achiziții șl 
desfacere a mărfurilor șl de credit, 
la înfăptuirea controlului activității 
organelor alese și dezvoltarea vieții 
de organizație. Totodată, este nece
sară traducerea în viată cu toată ho- 
tărîrea a noilor prevederi statutare, 
care conduc la adîpcirea democrației 
cooperatiste, la o participare mai 
largă a maselor de cooperatori, la 
rezolvarea problemelor de bază ale 
organizațiilor.

Congresul cere Consiliului Uniunii 
Centrale, consiliilor uniunilor jude
țene și ale cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfurilor 
și de credit să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, cu deo
sebire în luarea măsurilor necesare 
realizării sarcinilor de plan.

Organele de conducere colectivă 
trebuie să promoveze spiritul critic 
și autocritic, să lichideze cu hotărîre 
orice manifestări birocratice, lipsurile 
și neajunsurile din activitatea lor. să 
asigure o conducere operativă Si con
cretă.

Congresul cere tuturor organizații
lor comunale, județene și centrale ale 
cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor să intensifice 
munca politică de masă, în scopul 
creșterii conștiinței socialiste a tutu
ror cooperativelor și personalului 
muncitor.

X. RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 
ALE COOPERAȚIEI DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII Șl DESFACERE
A MĂRFURILOR

Congresul, exprimînd hotărîre* 
unanimă a membrilor organizațiilor 
cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, aprobă în în
tregime. Sprijină cu tot entuziasmul 
politica externă a partidului și statu
lui nostru. Răsounzînd Apelului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și acțiunilor initiate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în domeniul 
dezarmării generale, si în primul rînd 
al dezarmării nucleare, organizațiile 
și întreprinderile cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor, milioanele de membri co
operatori Vor participa activ la ac
țiunile de promovare a păcii in lu
mea întreagă.

Congresul aprobă activitatea desfă
șurată de Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Producție, Achiziții șl 
Desfacere a Mărfurilor în domeniul 
relațiilor internaționale șl Stabilește 
Bă se intensifice relațiile de colabora
re cu organizațiile cooperatiste din 
țările socialiste, din țările în curs de 
dezvoltare și din celelalte țâri, să se 
participe activ la lucrările Alianței 
Cooperatiste Internationale. în cadrul 
acestei Alianțe se va susține dezvol
tarea relațiilor de colaborare între 
organizațiile cooperatiste, ca organi
zații independente șl egale în drep
turi, atît în sopUl 'lărgirii colaborării 
intercooperatlste. cît și în vedere* 
sporirii contribuției acestui organism 
internațional la solutionarea proble
melor majore care confruntă ome
nirea, la cauza destinderii internațio
nale, la promovarea colaborării șl 
păcii în lume.

★
Exprimînd gîndurile șl năzuințele 

Organelor și organizațiilor coopera
tiste. ale personalului muncitor, ale 
tuturor cooperatorilor, congresul în
credințează conducerea Partidului nos
tru, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că mișcarea noastră cooperatistă își 
va îndeplini cu cinste sarcinile mari 
care îl revin, își va aduce Întreaga 
contribuție la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, pentru 
dezvoltarea, propășirea și Înflorirea 
patriei noastre socialiste, pentru bi
nele. bunăstarea si fericirea poporu
lui român.
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A apărut volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU I

Pentru o politică de pace in întreaga lume
EDITURA POLITICA

în sprijinul cauzei păcii,

împotriva cursei înarmărilor Intervenția șefului delegației țarii noastre

Vineri, 22 ianuarie 1982. s-au des
fășurat lucrările Plenarei comune a 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România.

Participanții la plenară au dezbătut. 
Intr-un spirit de exigentă si respon
sabilitate comunistă, critic si auto
critic, Raportul privind sarcinile ce 
revin U.T.C. și U.A.S.C.R.. întregului 
tineret al tării, din Expunerea tovă- 
rășului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la creșterea rolului

• organelor și organizațiilor de partid, 
al comuniștilor. în înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea ăl 
partidului, aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar. întă
rirea autoconducerii muncitorești si . 
a autogestiunii. a autoaprovizionării 
teritoriale a populației, perfecționa
rea planificării și conducerii activi
tății economice, dezvoltarea continuă 
a democrației muncitorești socialiste, 
rostită la Plenara comună a Comi
tetului Central al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

Pe ordinea de zi a plenarei s-au 
aflat, de asemenea. „Programul de 
măsuri cu privire la participarea mai 
activă a tineretului și studenților la 
înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a României pe 
anul 1982“, „Programul de participare 
a Uniunii Tineretului Comunist la 
înfăptuirea unei profunde revoluții în 
agricultură", „Planul de muncă pa
triotică al Uniunii Tineretului Comu
nist și Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România Pe anul 
1982", „Măsuri privind îmbunătățirea 
activității politico-educative si orga
nizatorice-, în rîndul tineretului din 
unitățile de învătămînt". precum si 
unele probleme organizatorice.

Plenara a evidențiat faptul că ana
liza exigentă efectuată. precum și 
măsurile adoptate, avînd la bază in
dicațiile conducerii de partid. ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sînt 
de natură să determine din partea 
tuturor organelor si organizațiilor 
U.T.C. și A.S.C. o acțiune fermă pen
tru mobilizarea tuturor tinerilor la 
îndeplinirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a României 
în anul 1982.

Lucrările plenarei au relevat ho- 
tărîrea U.T.C. si U.A.S.C.R. de a ac
ționa. în strînsă colaborare cu orga
nele de învătămînt. sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru îmbunătățirea radicală a ac
tivității de formare și educare co
munistă. în cultul muncii. pentru 
muncă și viată a tinerei generații, 
pentru creșterea responsabilității fie-

»
cărui tînăr fată de temeinica sa pre
gătire profesională, teoretică si prac
tică.

Plenara a hotărit eliberarea tova
rășilor Benedic Caterina și Hampu 
Virgil din funcția de membri ai Bi
roului și secretari ai C.C. al U.T.C., 
în legătură cu trecerea lor în altă 
muncă. De asemenea, plenara a 
hotărit alegerea tovarășei Cristescu 
Poliana ca membru al Biroului si se
cretar al C.C. al U.T.C.

La plenară a luat cuvîntul tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participantii la plenară au a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

„Plenara comună a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia, desfășurindu-și lucrările într-o 
perioadă de puternic avînt creator al 
națiunii noastre, în care eforturile 
tuturor oamenilor muncii sînt indes
tructibil unite în măreața operă de 
traducere în viață a hotăririlor de în
semnătate istorică ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, reflectînd voința și convin
gerile unanime ale tinerei generații a 
patriei — se spune în telegramă — 
exprimă șl cu acest prilej, mult sti
mate tovarășe secretar general, pro
funda dragoste și adînca recunoștin
ță pentru grija statornică și preocu
parea generoasă pe care le arătați, zi 
de zi, formării comuniste, multilate
rale a întregului tineret.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. ac- 
ționînd sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, organe
le și organizațiile U.T.C. și A.S.C. 
au situat în centrul activității lor an
trenarea tinerilor la realizarea exem
plară a sarcinilor de plan la produc
ția fizică și netă, la dezvoltarea in
tensivă și modernizarea agriculturii 
în condițiile creșterii efioienței între
gii activități economice, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției. folosirii cît mai judicioase a re
surselor de materii ’ prime, materiale, 
combustibil și energie.

în continuare, în telegramă se 
arată :

„Mobilizați de îndemnurile și indi
cațiile dumneavoastră, de aprecieri
le critice formulate la adresa neajun
surilor din activitatea noastră. Comi
tetul Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R vor situa în centrul mun-, 
Cii politice, organizatorice și educa
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porului român, izvor al forței sale 
creatoare
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20,00 Telejurnal
20,30 “ • - -„Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țârii pe micul ecran. Ju
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Orizont tehnico-ștllnțiflc
Balet. Recitalul balerinei Cristina 
Hamei

22.25 Telejurnal • Sport
22,50 Pagini muzicale de mare popu

laritate
23,30 închiderea programului

21,20
21,50

În atenția cititorilor
Pentru a avea posibilitatea reînnoirii abonamentului dum

neavoastră la ziarul „Scinteia" pentru lunile februarie-martie, 
în mod excepțional oficiile P.T.T.R., agențiile P.T.T.R. și factorii 
poștali fac abonamente pînă în zilele de 27 ianuarie la sate 
și 28 ianuarie a.c. la orașe.

tive antrenarea tot mai activă, efi
cientă si responsabilă a uteciștilor, a 
întregului tineret la realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și profe
sionalei întărirea muncii politico- 
educative îndeosebi în sectoarele e- 
conomioe de care depinde înfăptuirea 
neabătută a independenței energe
tice a țării, instaurarea unui climat 
exigent de ordine și disciplină, îmbu
nătățirea de ansamblu a vieții de or
ganizație.

în scopul traducerii în viață a sar
cinilor trasate de către dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, privind întărirea muncii de 
educație în rîndul elevilor și studen
ților, U.T.C. și U.A.S.C.R., sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid. în strînsă colaborare cu orga
nele de învătămînt, își vor multipli
ca eforturile, vor acționa cu toată 
responsabilitatea pentru îmbunătăți
rea radicală a activității de formare 
și educare comunistă, în cultul mun
cii, pentru muncă și viață a tinerei 
generații, pentru creșterea respon
sabilității fiecărui tînăr față de te
meinica sa pregătire profesională, 
teoretică și practică".

în continuare se arată : „Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, înțelegînd și 
însușindu-și pe deplin noile exigen
țe care decurg pentru activitatea lor 
din hotărârile de partid, din indica
țiile dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vor acționa neabătut pentru întărirea 
muncii politico-educative, astfel în- 
cît fiecare tînăr să-și lărgească ori
zontul profesional și politic, să se in
tegreze activ și responsabil în mun
ca avîntată a întregului popor, să 
militeze activ pentru afirmarea în 
viață a noului, a principiilor eticii și 
echității socialiste, să se comporte în 
muncă și în viață, în toate împreju
rările. ca tînăr revoluționar, devotat 
trup și suflet cauzei Partidului Co
munist Român.

Reafirmînd adeziunea unanimă a 
întregului tineret al patriei la poli
tica consecventă de pace și colabo
rare a României socialiste, la noile 
și strălucitele dumneavoastră iniția
tive de pace și dezarmare, apreciate 
de opinia publică mondială, ne ex
primăm mîndria patriotică de a fi 
cetățenii acestei țări libere și dem
ne, hotărârea de a-i apăra, cu prețul 
vieții, de va fi nevoie, suveranitatea 
și înaintarea sa liberă pe calea socia
lismului și comunismului, de a con
tribui la întărirea solidarității tine
retului din întreaga lume, alături de 
toate forțele iubitoare, de pace, în 
lupta pentru destindere și cooperare, 
pentru o lume fără arme și războaie, 
a păcii, progresului și prieteniei între 
toate popoarele.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, alăturindu-ne glasul 
de cel al întregului nostru popor, să 
vă adresăm acum, în preajma zilei 
dumneavoastră de naștere, expresia 
sentimentelor noastre fierbinți de 
dragoste și prețuire, hotărîrea de a, 
vă urma neabătut în măreața operă 
de înfăptuire a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, a Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Să ne trăiți mulți ani, cu sănătate 
și fericire, pentru a conduce desti
nele patriei, în înaintarea sa liberă 
și demnă pe noi trepte de progres 
și civilizație, pe drumul socialismu
lui și comunismului !“.

„Problemei dezarmării — un loc deosebit 
în activitatea O.N.U.“

Declarațiile secretarului general al Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres)

— în cadrul unei conferințe de 
presă, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a subli
niat că problemele dezarmării tre
buie să ocupe un loc deosebit în 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite. El a arătat în continuare că, 
în calitate de secretar general al 
O.N.U., intenționează să acorde o 
atenție prioritară unor probleme ca 
lichidarea apartheidului, obținerea 
independentei de către poporul na- 
mibian, reglementarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, stingerea fo
carelor de tensiune din alte părți 
ale lumii, instaurarea unei * noi 
ordini economice mondiale.

Secretarul general al O.N.U. a 
relevat că va lua inițiative pentru 
a contribui, la reglementarea altor 
probleme, ori de cîte ori se va ivi 
prilejul.

în cadrul conferinței de presă.

secretarul general al O.N.U. s-a 
pronunțat pentru dialogul dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
pe care l-a apreciat ca „foarte im
portant pentru prevenirea unei a- 
gravări în continuare a încordării 
din viata internațională". „Sînt gata 
să salut o întîlnire între U.R.S.S. și 
S.U.A. la cel mai înalt nivel — a 
declarat Perez de Cuellar. Ca se
cretar general al O.N.U.. a cărui 
activitate este îndreptată spre în
tărirea păcii 
popoare, consider binevenite orice 
dialog și orice tratative între mem
brii O.N.U., în special atunci 
ei sînt membri permanent! ai 
siliului de

Totodată, 
exprimat 
apropiat se 
în convorbirile dintre cipriotii greci 
și turci în vederea soluționării paș
nice a problemei cipriote.

și înțelegerii între

cînd 
Con-

Securitate".
Perez de Cuellar și-a 
speranța că în viitorul 
vor putea face progrese

ROMA 22 (Agerpres). — în capi
tala Italiei s-au încheiat lucrările 
sesiunii Consiliului guvernatorilor 

’ Fondului Internațional de Dezvoltare 
Agricolă (F.I.D.A.), prân realizarea 
unor înțelegeri asupra reînnoirii con
tribuțiilor statelor membre. buge
tului și programului pe următoarea 
perioadă, hotărindu-se, totodată, sta
bilirea la Roma a sediului perma
nent al acestei instituții specializate 
a O.N.U.

Prezentînd poziția tării noastre în 
problemele înscrise pe agenda sesiu
nii, șeful delegației române, amba
sadorul Ion Mărgineanu, a subli
niat necesitatea sporirii contribuției 
F.I.D.A. la edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. Activitatea 
consecventă a tării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
accelerarea procesului instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale, pentru mobilizarea Și punerea 
pe deplin in valoare a resurselor de 
care dispune omenirea a fost ilus
trată îndeosebi prin evocarea propu-

nerilor românești vizînd reducerea 
cheltuielilor militare.

în lumina experienței țării noastre, 
vorbitorul a evidențiat importanța a- 
griculturii în procesul dezvoltării 
economice a fiecărei țări, rolul de
terminant al eforturilor proprii ale 
țărilor în curs de dezvoltare în asi
gurarea autoaprovizionării alimen
tare.

Dind o apreciere pozitivă activității 
F.I.D.A., reprezentantul român a re
comandat ca resursele financiare ale 
Fondului să fie în continuare orien
tate spre proiecte care vizează creș
terea producției alimentare, sprijinin- 
du-se totodată formarea de cadre, 
activitatea de cercetare și de folosire 
în practică a rezultatelor astfel obți
nute.

Ambasadorul român a subliniat ne
cesitatea atragerii cu prioritate a ță
rilor în curs de dezvoltare cu expe
riență în realizarea proiectelor finan
țate de F.I.D.A., reafirmînd interesul 
tării noastre de a participa la astfel 
de proiecte cu servicii, experți și 
echipamente. o

Dezvoltarea economică ORIENTUL MIJLOCIU

O reușită de prestigiu a școlii românești 
de chirurgie

plastică și 
s-a efec-

La Clinica de chirurgie 
reparatorie din București 
tuat o interesantă intervenție ' chi
rurgicală cunoscută sub numele de 
„replantarea extremităților amputate, 
utilizind tehnica microchirurgicală". 
Prof. dr. Agrippa Ionescu. împreună 
cu doctorii Doina Ionescu. Ion Las- 
căr si Pompiliana Conea — aneste
zistă. au reolantat unui tînăr mun
citor de la întreprinderea „Semănă
toarea". în vîrstă de 21 de ani. an
tebrațul drept retezat în urma unui 
grav accident. Realizată cu excelen
te rezultate, operația citată consti
tuie un fact deosebit în medicina ro
mânească. întrucît a fost elaborată 
sub microscop. Folosirea acestui Pro
cedeu s-a impus cu necesitate. în
trucît mina celui accidentat fiind 
complet lipsită de viată în urma 
secționării totale a oaselor, mușchi
lor. tegumentelor, nervilor si vase
lor sanguine — replantarea nu nu-

cu „ochiul liber". Avînd la 
multe etane — stabilizarea 
de fractură, sutura'arteria- 

Si

tea reuși 
bază mai 
focarului 
lă. venoasă și nervoasă, precum 
refacerea tendoanelor — operația a
durat nouă ore. După operație, bol
navul prezintă o evoluție foarte bună, 
fiind îndeaproape supravegheat de e- 
chioa de chirurgi. Parametrii clinici 
si biochimici ai organismului, sînt 
mulțumitori, tensiunea arterială, pul
sul si resoiratia sînt normale, ca si 
hemograma.

Această nouă reușită a scolii ro
mânești de chirurgie constituie re
zultatul unor eforturi îndelungate de
puse de colectivul Clinicii de chirur
gie plastică si reparatorie, care a a; 
bordat cu competentă de mai multi 
ani tehnica microchirurgicală — în 
principal în sutura nervoasă — reu
șind să obțină acum o performantă 
de excepție în medicina recunerato- 
rie. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
ianuarie, baza 
Capitală va fi 
al sezonului. 

Competiția, 
genericul 

„______ , ____  6 probe :
junioare II — 1 600 m ; juniori II —
2 400 m ; junioare I — 2 400 m : ju
niori I — 4 000 m : senioare —
3 200 m și seniori — 6 400 m. Primul 
start va avea loc la ora 10.30.
• în cadrul „Cupei Europei" la 

echi alpin s-a disputat la Meribel 
(Franța) o probă masculină de cobo
rîre. cîștigată de austriacul Stefan 
Niederseer — (1’33” 70/100), urmat de 
compatriotul său Otto 
(1’33” 76/100).

« Astăzi, începînd de Ia 
gala „Urbis" din Capitală, 
zarea asociației sportive Urbis. 
avea loc o interesantă gală de box 
dotată cu „Cupa Unirii". Printre pro
tagoniștii acestei gale, la care vor fi 
prezenți boxeri din cluburile si aso
ciațiile bucureștene. figurează Ma
rian Culineac, Carol Hainal și Stan 
Licurici (Urbis). Gheorghe Ferăs
trău, Adrian Lăcătuș și Constantin 
Zoicăreanu (Mecanică fină). Nicolae 
Voicu. Gheorghe Stoian și Lucian 
Voicu (Semănătoarea).

• Duminică. 24 
sportivă Metalul din 
gazda primului cros 
dotat cu „Cupa Unirii", 
ce se' va desfășura sub 
„Daciadei", va cuprinde

urmat de 
Peer —

ora 16. în 
în organi- 

va

• în orașul Gheorgheni — socotit 
pe drept cuvînt polul frigului si unul 
din centrele importante al hocheiului 
românesc — a fost dat în folosință 
un mare și modern patinoar artifi
cial acoperit. Este cea de-a 
bază sportivă modernă pentru spor
turi pe gheată din țară, după 
de la Miercurea Ciuc. București și 
Galați.

• în sferturile de finală (Grupa 
A) ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet feminin, la Belgrad. 
Steaua Roșie Belgrad a întrecut cu 
82—71 formația Universitatea Cluj- 
Napoca. în aceeași grupă, la Trevi- 
sio, echipa italiană Ceramica Pag- 
nossin Trevisio a învins cu 79—60 
formația bulgară Minior Pernik.

• La Anterselva (Italia) s-a dis
putat o probă de biatlon contînd pen
tru „Cupa mondială", în care victoria 
a revenit lui Andreas Goethel (R. D. 
Germană), cronometrat pe distanța de 
20 km cu timpul de 1 h 06’53”.
• Proba feminină de coborîre din 

cadrul „Cupei mondiale", desfășurată 
la Badgastein (Austria), a fost mar
cată de o surpriză, victoria revenind 
unei schioare austriece în vîrstă de 
16 ani, Sylvia Eder, cronometrată în 
1’58” 10/100.

patra
cele

Consecințele economice și sociale ale înarmărilor
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). — La sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New York s-a 
deschis cea de-a doua sesiune a 
grupului de experți ai O.N.U. pen
tru pregătirea raportului asupra 
consecințelor economice și ’Sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuieli
lor militare.

După cum se știe, elaborarea de 
către O.N.U. de rapoarte periodice 
asupra efectelor cursei înarmărilor 
a fost propusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, cu prilejul 
participării la cea de-a 25-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1970.

Grupul de experți, ale cărui lu
crări se desfășoară sub președinția 
reprezentantului țării 
basado-rul Constantin 
ză să întocmească cel 
raport de acest fel.

Documentul va dezvălui caracte
rul extrem de dăunător al cursei 
înarmărilor și efectele ei nefaste 
asupra dezvoltării economice și so-

ciale a popoarelor, pericolele pe 
Cate le generează pentru pacea și 
securitatea internațională și va fi 
prezentat viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru a 
fi adus 
vernelor 
diale.

la
Si

22

cunoștința tuturor gu- 
opiniei publice mon-

*
(Agerpres). — La Cas- 

în apropiere de

noastre, am- 
Ene. urmea- 
de-al treilea

BONN 
telul Gymnich. ___ .
Bonn, au început vineri lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei 
independente centru dezarmare si 
problemele securității, prezidată de 
fostul premier suedez Olof Palme, 
președintele Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Suedia.

Comisia se înscrie în rîndul or
ganizațiilor internaționale neguver
namentale 
activizarea 
re. Creată 
comisia îsi 
gătirea unui document cu recoman
dări argumentate nentru cea de-a 
doua sesiune specială 
Generale a O.N.U. 
dezarmării.

care se pronunță pentru 
tratativelor de dezarma- 
în toamna anului 1980. 
propune ca obiectiv pre-

a Adunării 
consacrată

„Sporirea arsenalelor nucleare 
nu aduce mai multă securitate11

și socială a U.R.S.S. In 1981
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al U.R.S.S. a exa
minat, în cadrul unei ședințe, 
bilanțul îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare economică si socială a 
Uniunii Sovietice și a bugetului de 
stat pe 1981, informează agenția 
T.A.S.S. Cu acest prilej s-a arătat 
că, în comparație cu 1980. venitul na
țional a crescut cu 3,2 la sută, a spo
rit volumul producției industriale. 
Productivitatea muncii în economia 
națională sovietică a crescut cu 2.5 
la sută. Au intrat în funcțiune apro
ximativ 200 de. noi mari întreprin
deri și obiective industriale, au fost 
Îndeplinite măsurile prevăzute în 
plan privind ridicarea nivelului de 
trai al populației.

în același timp, 
T.A.S.S., la ședință 
te lipsurile care, au
.locuri la neîndeplinirea planului de 
producție, de creștere a productivi
tății muncii și beneficiilor.

în ce privește îndeplinirea 
tinuare a sarcinilor de plan, 
tie deosebită a fost acordată
tății intensificării regimului de eco
nomii, asigurării utilizării raționale a 
materiilor prime, combustibililor și 
altor resurse materiale si tehnice,

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— La propunerea reprezentantului 
permanent al 
Unite. Hazem 
Securitate a 
ordinea sa de ... ___ ______ .
înălțimilor Golan. Nuseibeh a decla
rat ziariștilor că țările arabe vor cere 
Consiliului de Securitate să convoace 
o sesiune extraordinară a Adunării 
Generale pentru a se dezbate situația 
creată.

Iordaniei la Națiunile 
Nuseibeh. Consiliul de 
hotărit să mențină pe 
zi problema anexări}.

continuă agenția 
au fost menționa- 
dus intr-un șir de

SANAA 22 (Agerpres). -r 
ședintele Republicii Arat»* 
Aii Abdallah Saleh, a avț 
biri cu Yasser Arafat. plLț-edintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Au fost 
analizate, potrivit agenției M.E.N., 
aspecte legate de situația pe plan 
arab și internațional, ultimele evo
luții ale problemei palestiniene.

Aflat într-un turneu în mai multe 
capitale arabe. Yasser Arafat a 
avut, anterior. convorbiri pe teme 
similare la Aden, capitala R.D.P. 
Yemen.

în con- 
o aten- 
necesi-

LONDRA 22 (Agerpres). — în Ori
entul Mijlociu nu va fi pace atit timp 
cit n.u va exista o patrie palestiniană 
— a> declarat, la Londra, senatorul 
american Charles Percy, la încheierea 
unui turneu de cinci săptămini în 
zonă. El a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea unei recunoașteri reciproce 
între statele din Orientul Mijlociu.

nuclear nuLONDRA 
ducția unor 
puternice și __________ ____  ...
tărit securitatea în lume, a relevat 
în cadrul unei conferințe de presă 
prilejuite de apariția cărții sale 
„Iluziile nucleare și realitatea" lor
dul Zuckerman, specialist în proble
mele politicii1 militare și ale înar
mărilor. care a fost timp de 11 ani 
consilier științific al Ministerului 

, Apărării în patru cabinete britanice. 
.. Autorul a subliniat caracterul ilu

zoriu al doctrinei războiului nuclear

„Fonduri pentru școli —, nu pentru bombardiere P*
WAsilINGTdN 22 (Agerpres) - 

Construit! case — nu rachete 
MX !“, „Fonduri pentru școli — nu 
pentru bombardierele strategice' 
B-l !“ — sînt lozincile sub care. în 
orașul Saint Paul, din statul ame
rican Minnesota, a avut loc 'o mare 
demonstrație de protest împotriva 

\ cursei înarmărilor, pentru dezar-

22 (Agerpres) — Pro- 
arme nucleare tot mai 
mai moderne nu a în-

„limitat". Conflictul 
poate fi limitat, întrucît escalada
rea lui pînă la scara mondială este 
inevitabilă.

Lordul Zuckerman s-a pronunțat, 
de asemenea. împotriva planurilor 
guvernului conservator de a dota 
submarinele britanice cu noile ra
chete nucleare americane „Trident", 
în legătură cu acest proiect, el a 
arătat că „Tridentul" nu va ajuta 
Marea Britanie să-și redobîndească 
rolul pe care l-a avut în lume.

mare și pace. Participantii s-au 
pronunțat împotriva reducerilor 
operate de guvernul federal în 
alocațiile pentru programele eco
nomice și sociale și a irosirii unor 
fonduri uriașe în scopuri militare.

„Dați-ne de lucru — nu noi tipuri 
de arme 1“ — se putea citi pe o 
pancartă purtată de demonstranțLy

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
I

LA GENEVA a avut Iod la 22 
•I ianuarie ședința plenară a delega- 
I țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convor- 

■ birile privind limitarea armamen- 
Itelor nucleare în Europa, anunță 

agenția T.A.S.S.
. CONFERINȚA 

CANA PENTRU
I VADOR, care a

a adoptat o rezoluție prin care se 
I lansează un apel opiniei publice

mondiale, cerîndu-i să depună efor
turi în vederea încetării vărsărilor 

Ide sînge în Salvador și pentru gă
sirea unei soluții politice la situa
ția din această țară.

LATINO-AMERI- 
PACE IN SAL- 

avut loc la Lima,

FOSTUL SECRETAR GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, va re
prezenta pe viitor Austria la prin
cipalele conferințe cu caracter in
ternational — a anuntat. intr-un 
interviu acordat televiziunii națio
nale, cancelarul federal al Austriei. 
Bruno Kreisky.

UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE „SR-71" a pătruns 
la 20 ianuarie în spațiul aerian al 
Peninsulei Kangryong și apoi în 
zona orașului Kosong. anunță agen
ția A.C.T.C.. , adăugind că de la 
începutul anului aparate de acest 
tip s-au infiltrat de 15 ori in spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene.

I

Direcții fundamentale ale gîndirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu

al păcii și destinderii pe întreaga planetă
„Ne pronunțăm ferm împotriva forței și amenințării cu forța, 

pentru respectarea dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, 
independentă, corespunzător voinței sale".

NICOLAE CEAUȘESCU
In opera teoretică și în activitatea practică a secretarului general al 

partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate 
înfăptuirii idealurilor de pace și progres ale poporului român, ale celor
lalte popoare ale lumii — care au făcut ca astăzi numele țării noastre 
și al conducătorului ei să se bucure de o deosebită considerație și un înalt 
prestigiu pe toate meridianele globului — un loc principal il ocupă lupta 
neobosită pentru abolirea definitivă a politicii de forță din viața interna
țională, ca o condiție de prim ordin a înseninării climatului politic inter
național, a instaurării unor raporturi noi de încredere, iuțelegere și respect 
reciproc intre state.

Prin strălucita sa inițiativă de pace, care înscrie o epocală acțiune de 
politică externă a României socialiste, conducătorul partidului și statului 
a adresat un vibrant apel pentru mobilizarea energiilor întregului nostru 
popor, în strînsă unitate cu celelalte popoare, eu toate forțele înaintate ale 
planetei, pentru preîntîmpinarea pericolului de război, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru renunțarea în relațiile 
dintre state la practicile anacronice ale recurgerii la forță și Ia amenin
țarea cu forța. Aceste cerințe esențiale ale înfăptuirii destinderii au fost 
viguros reafirmate cu ocazia Mesajului de Anul nou adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului popor, ca și in cuvîntarea rostită la intîl- nirea cu corpul diplomatic.

POLITICA DE FORȚA. O SURSA 
PERMANENTA A ÎNCORDĂRII IN
TERNAȚIONALE. Importanta deo
sebită pe care secretarul general al 
partidului, președintele - Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
înfăptuirii marelui deziderat al re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța pornește de la aprecierea 
profund realistă a actualelor condiții 
ale vieții internaționale, marcată de 
accentuarea încordării, de ascuțirea 
contradicțiilor între state și grupări 
de state, de spirala tot mai vertigi
noasă a cursei înarmărilor, de per
sistența vechilor focare de conflict și 
apariția altora noi în diferite regiuni 
ale globului, toate acestea creînd gra
ve pericole Ia adresa păcii, indepen
dentei și suveranității popoarelor.

întreagă această evoluție din ulti
ma vreme a vieții internaționale 
scoate cu putere în evidentă valabi-

litatea deplină a tezei președintelui 
Nicolae Ceaușescu care arată ca o 
sursă principală a încordării existen
te in relațiile dintre state, a deterio
rării climatului internațional o con
stituie manifestările politicii de forță 
și de amenințare eu forța, de ames
tec în treburile interne ale altor state 
și popoare. Așa cum evidențiază se
cretarul general al partidului, utili
zarea forței în relațiile dintre state, 
indiferent de forma pe care o îmbra
că, a cauzat și cauzează prejudicii 
din cele mai grave cauzei păcii, pro
gresului și dezvoltării popoarelor. Po
litica forței, confruntările armate în
veninează nu numai relațiile re
ciproce dintre state, ci și ansamblul 
vieții internaționale. accentuează 
neîncrederea și suspiciunea, duc la 
intensificarea tensiunii. Mai ales în 
zilele noastre cînd cursa înarmărilor 
continuă vertiginos, cînd în arsena
lele statelor se acumulează arme tot

mai 
pot 
conflagrații cu consecințe incalcula
bile. într-un cuvînt, folosirea forței șî 
a amenințării cu forța constituie 
principalul obstacol in calea politicii 
de destindere, de reducere a înarmă
rilor și de pace, a instaurării unor 
relații cu adevărat noi intre toate sta
tele, bazate pe egalitate în drepturi 
și respect reciproc.

Tocmai pornind de la această reali
tate, președintele Nicolae Ceaușescu 
relevă in permanență importanța 
deosebită care revine acțiunilor unite 
ale tuturor forțelor progresiste, ale 
popoarelor de pretutindeni pentru 
eliminarea definitivă a politicii de 
forță din viata internațională, pentru 
reluarea și întărirea cursului spre 
destindere, colaborare și înțelegere 
între toate statele, ultimele luări de 
poziție ale conducătorului partidului 
și statului nostru proiectând, o dată 
mai mult, o puternică lumină asupra 
căilor prin care se poate asigura 
acest mare deziderat.

distrugătoare, asemenea evoluții 
oricând declanșa vîlvătăile unei

NECESITATEA RESPECTĂRII 
DREPTULUI FIECĂRUI POPOR DE 
A-ȘI HOTAR! SINGUR DESTINELE. 
Firește, destinderea — în ciuda tutu
ror opreliștilor care-i stau în față și 
a dărilor înapoi vremelnice — se im
pune cu forța unei necesități obiecti
ve, în primul rîhd datorită faptului 
că reprezintă unica alternativă rațio
nală în fata politicii de forță și în
cordare. Omenirea nu are decît de 
ales între aceste două căi : calea în
cordării și a politicii de forță, însoți
tă permanent de mari riscuri, inclu
siv al generării de conflicte — și ca
lea destinderii, a înțelegerii, a dialo
gului constructiv de pe poziții de 
egalitate și respect reciproc, cale pe

care s-a înscris în mod neabătut 
România și care conturează perspec
tiva luminoasă a păcii.

în oe sens și în ce direcție trebuie 
să se desfășoare lupta pentru abo
lirea forței, a formelor ei de mani
festare ? Care sînt modalitățile con
crete de consolidare și adîncire a 
procesului de destindere 7 Răspunsul 
pe care președintele țării noastre îl 
dă la această întrebare este că prima 
cerință a destinderii o constituie res
pectarea neabătută a independenței 
fiecărui popor, a dreptului fiecărei 
națiuni de a fi stăpină pe destinele 
sale, de a se dezvolta așa cum do
rește, fără nici un amestec din afară. 
Aceasta impune încetarea’ oricăror 
practici bazate pe politica de forță, 
nerecurgerea, în nici un fel și în nici 
o împrejurare, la arme pentru solu
ționarea diferendelor, eliminarea de
finitivă a oricăror forme de ingerințe, 
amestec și presiune, de constrângeri 
și amenințări din relațiile interna
ționale. care încalcă flagrant indepen
dența și suveranitatea națională a 
statelor.

Desigur, în condițiile în care, ca 
rezultat obiectiv al dezvoltării isto
rice, lumea de azi oferă imaginea 
unei mari diversități de state, atît de 
deosebite ca dimensiuni, orinduire 
social-politică, nivel de .dezvoltare 
economică, orientare politică, res
pectarea necondiționată și neabă
tută a acestei diversități repre
zintă o condiție sine qua non a 
destinderii. „Fiecare — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea 
rostită in pragul noului an la întîl- 
nirea cu corpul diplomatic — are 
problemele sale — In unele țări mai 
complicate, in altele, mai puțin com
plicate. Dar am reveni Ia perioada 
războiului rece dacă fiecare și-ar lua 
dreptul să aprecieze cum să facă și 
ce este mal bine să facă o țară sau 
alta, am grăbi războiul care ar duce 
la distrugerea civilizației noastre. 
Dacă ne apucăm să judecăm orin- 
duirea dintr-un stat sau altul atunci 
nici vorbă nu mai poate fi de 
coexistență, de destindere și de o po
litică de pace". Tocmai de aceea, se-

cretarul general al partidului evi
dențiază în permanență necesitatea 
ca între absolut toate statele să se 
instaureze relații de bună convie
țuire, de pace, colaborare și înțele
gere. bazate ne afirmarea neabătută 
a independentei și suveranității na
ționale, pe egalitate în drepturi și 
neamestec în treburile interne, pe 
avantaj reciproc.

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRI
LOR, "CONDIȚIE ESENȚIALA A 
DESTINDERII. Mai presus de toate, 
nu se poate vorbi de o destindere 
reală, trainică in viața internațională, 
arată în mod constant secretarul ge
neral al partidului, fără a se pune 
capăt cursei înarmărilor, fără a se 
trece la negocierea și adoptarea unor 
măsuri efective de dezarmare, și în 
primul rind de dezarmare nucleară. 
Fără un asemenea suport material, 
fără o asemenea temelie solidă, des
tinderea va fi oricind condamnată să 
rămînă fragilă, superficială. Așa cum 
a relevat' continuu conducătorul 
partidului și statului nostru, armele 
reprezintă principalul instrument al 
politicii de forță, calea înarmărilor 
este calea manifestărilor de tot soiul 
ale forței. în timp ce calea măsurilor 
concrete de dezarmare este calea 
destinderii, a creșterii încrederii din
tre state.

Cauza destinderii este în prezent, 
mai mult ca oricînd, un . imperativ 
primordial al vieții internaționale, de 
care depind în mod hotărîtor desti
nele întregii omeniri. Tocmai de a- 
ceea este de datoria tuturor statelor, 
a tuturor popoarelor, a maselor largi 
de pretutindeni — factorul determi
nant al istoriei — să-și intensifice șl 
mai mult eforturile, să facă totul 
pentru abolirea politicii de forță, pen
tru dezvoltarea și consolidarea 
destinderii, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune. Acesta 
este sensul mesajului pe care Româ
nia, prin glasul președintelui său, l-a 
adresat și îl adresează statelor și 
popoarelor de pretutindeni.

Radu BOGDAN
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