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NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ
-un concept profund științific privind dezvoltarea intensivă
a agriculturii, înflorirea satului românesc
Ramură principală a economiei
noastre socialiste, agricultura a in
trat intr-o etapă de puternică afir
mare calitativă, definită prin creș
terea substanțială a producției agri
cole și a eficienței activității econo
mice, prin accelerarea procesului de
dezvoltare intensivă și de moderni
zare a procesului de producție. Această nouă etapă în modernizarea
agriculturii românești, căreia îi este
proprie maxima afirmare a carac
terului intensiv al producției agri
cole a fost definită- de secretarul
general al partidului nostru drept
noua revoluție agrară.
O REVOLUȚIE ȘTIINȚIFICOTEHNICA. Orice revoluție — ca
etapă a dezvoltării sociale — se ca
racterizează prin transformări cali
tative profunde. In această ordine
de idei, revoluția agrară socialistă
în România, încheiată in primăvara
anului 1962 prin cooperativizarea
agriculturii, a avut ca bază obiecti
vă contradicția dintre nivelul ațins
de forțele de producție și caracterul
relațiilor de producție, contradicție
care, pe plan social, se exprima
prin conflictul dintre clase : țără
nimea săracă pe de o parte, marii
proprietari de pămint, pe de altă
parte. Revoluția agrară socialistă a
marcat făurirea societății socialiste
unitare și lichidarea oricăror forme
de exploatare. Generalizarea relații
lor. de producție socialiste a Bituat
agricultura României printre cele
mai înaintate din lume din punct
de Vedere al relațiilor de producție.
Dar, dat fiind nivelul la care se
aflau forțele de producție din agri
cultura României,. revoluția agrară
socialistă n-a putut rezolva definitiv
problema modernizării agriculturii

românești, in vederea sporirii consi
derabile și susținute a producției
agricole, pentru satisfacerea deplină
a necesităților de consum — științi
fic fundamentate — ale intregii
populații, aprovizionarea industriei
cu materiile prime necesare, precum
și cantități sporite de produse des
tinate exportului. De aceea/ in vi
ziunea de largă anvergură științifi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
noua revoluție agrară din România
este in esență o revoluție științificotehnică ; ea are de străbătut un

pună mai bine in valoare marile
sale resurse, forța de muncă și de
creație a celor care activează in
această ramură, pentru a răspunde
cerințelor dezvoltării armonioase a
economiei naționale in Întregul ei,
asigurării progresului necontenit al
patriei noastre.
Prin noua revoluție agrară vor fi
soluționate contradicțiile (neantagonice) apărute in decursul procesului
de creștere economică, contradicții
relevate pentru prima dată de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ra-
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drum invers — dar nu paralel —
față de cel străbătut de revoluția
agrară socialistă, in sensul că urmă
rește să asigure un nivel de dezvol
tare a torțelor de producție din
agricultură corespunzător cadrului
social creat prin noile relații de pro
ducție socialiste la sate, concomitent
cu perfecționarea acestor relații. De
aici rezultă și legătura indisolubilă
dintre noua revoluție agrară și ac
celerarea procesului de dezvoltare
intensivă și de modernizare a agri
culturii.
Pentru înfăptuirea acestei noi re
voluții, agrare, pe care o putem so
coti drept o revoluție a noii calități
în agricultură, există create condi
țiile obiective ; agricultura de azi
dispune de o puternică bază tehniCo-materială, de un cadru organiza
toric superior, de o doiare cores
punzătoare cu mașini și utilaje, de
Un program de perspectivă menit să

portul prezentat la Conferința Națio
nală a partidului din decembrie 1932.
Este, vorba, in primul rînd, de con
tradicția dintre nivelul producției și
nivelul de consum la produsele
agroalimentare. Prin creșterea de
peste 3,5 ori a producției globale
agricole, România se numără printre
țările cu cea mai dinamică agricul
tură. Totuși, creșterea mai rapidă a
veniturilor reale pe locuitor a de
terminat o sporire mai rapidă a
consumului în comparație cu pro
ducția. Această situație necesită
măsuri hotărîte pentru realizarea
unei concordanțe cit mai depline in
tre producție și consum, prin crește
rea mai puternică a producției agri
cole, concomitent cu o organizare
mai rațională a consumului.
în al doilea rînd, s-a creat — așa
cum a arătat tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Conferința Națională
a partidului — o anumită contradic-
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cile celor mai fertili ani din istoria României
...Mai 1972. In prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu se
inaugurează cel mai important
obiectiv hidroenergetic al țării, hi
drocentrala Porțile de Fier I (în ima
ginea de jos), rod al colaborării
fructuoase dintre România și
slavia.
...Iulie 1981 - o nouă vizită
lucru a secretarului general
partidului la un alt mare obiectiv
energetic de pe Dunăre, hidrocen
trala Porțile de Fier II (în imaginea
de sus).
Sint două din obiectivele econo
mice ale țării care dau dimensiu
nea efortului susținut și eficient
depus in anii de după Congresul al
IX-lea al partidului pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare a
bazei energetice elaborat din ini
țiativa și sub directa îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Efort
ilustrat și de numeroase alte
obiective energetice apărute pe
harta țării. Astfel, în perioada ulti
milor 18 ani au fost puse in func
țiune marile termocentrale de la
Turcehi, Rovinari, Deva, Ișalnița,
Oradea. Tot în această perioadă
s-au înălțat hidrocentralele Mărișelu, Gilceag, Lotru, ca și salba de
hidrocentrale de pe rîul OIL
Datorită politicii constante a parti
dului nostru de dezvoltare a bazei

energetice, producția de energie
electrică a țării a sporit față de
anul 1965 de peste 4 ori. Produc
ția de energie electrică pe
bază de cărbune a crescut intr-un
ritm mai rapid decit cea pe bază
de hidrocarburi. Totodată, producția
de energie electrică a hidrocentra
lelor a sporit de 12 ori. Așa cum

sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Conferința Națională a parti
dului, în acest an, peste 90 la sută
din consumul de energie primară
va fi asigurat cu forțele proprii,
ceea ce dă posibilitatea de a rea
liza chiar mai devreme prevederile
Congresului al Xll-lea al partidului
privind asigurarea deplinei indepen-'
dențe energetice a patriei noastre.
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ție intre dezvoltarea mai puternică
a industriei și dezvoltarea intr-un
ritm mai încet a agriculturii, ceea
ce a făcut să apară și o anumită
contradicție intre sat și oraș, rezultind necesitatea asigurării unui ra
port corespunzător intre agricultu
ră și industrie, pentru ■ realizarea
unei concordanțe cit mal depline, a
unei dezvoltări armonioase a'tit a
industriei, cit și a agriculturii, ca
ramuri de bază, fundamentale ale
societății noastre socialiste.
în sfirșit, in agricultură continuă
să persiste o anumită contradicție
intre dezvoltarea forțelor de pro
ducție și nivelul de pregătire pro
fesională, precum și de conștiință
socialistă a lucrătorilor, fapt care
implică, de asemenea, măsuri hotărite pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale, precum și pentru perfec
ționarea cunoștințelor tehnico-științifice ale tuturor lucrătorilor agri
coli. De aici, concluzia logică for
mulată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în Raportul prezentat la
Conferința Națională a P.C.R. din de
cembrie 1932 : „Să tragem concluziile
necesare din contradicțiile care se
manifestă io diferite domenii, in so
cietatea noastră socialistă, și să ac
ționăm eu hofărîre in direcția înlătu
rării lor rapide, restabilind un echi
libru și o concordanță cit mai depli
nă intre forțele de producție și rela
țiile de producție, intre diferitele
sectoare ale activității social-economice".
Prin urmările sale social-ecqnomice, noua revoluție agrară din
România se deosebește fundamental
de „revoluția agricolă" care s-a pro
dus in țările capitaliste dezvoltate
în ultimele decenii. Pentru a-și crea
cadrul social necesar, revoluția agri
colă din țările dezvoltate a fost în
soțită de pauperizarea maselor largi
de mici fermieri, de exploatarea și
eliminarea . lor din viața economică
a țârii.
Deosebiri fundamentale sîht și in
tre noua revoluție agrară din Româ
nia și revoluția „verde" din unele
țări in curs de dezvoltare. Eșecul
revoluției „verzi" se
datorește in
principal lipsei cadrului social nece
sar, deoarece menținerea proprietă
ții parcelare asupra pămintului s-a
dovedit an obstacol de netrecut in
calea progresului tehnic. în același
timp/ revoluția „verde" a adîncit
diferențele de clasă și a ascuțit
contradicțiile sociale de la sate, de
venind un apanaj al păturilor înstă
rite ale satului, care dispun de mij
loace financiare necesare pentru pro
movarea progresului tehnic.
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE
NOII REVOLUȚII AGRARE. în vizi
unea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
obiectivul principal al noii revoluții
agrare in România- îl constituie
creșterea puternică a producției
agricole, astfel incit’ agricultura să
aibă un rol ' tot mai important in
economia națională, să asigure pe
deplin necesitățile de consum de
produse agroalimentare — in con
cordanță cu programul de alimenta
ție rațională și cu cel de autoaprovizionare teritorială — precum și
alte produse necesare industriei și
să sporească contribuția sa la creș
terea venitului național, a bogăției
naționale — baza dezvoltării gene
rale a societăți socialiste românești.
(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, a primit, miercuri, delega
ția Camerei Reprezentanților din
Congresul Statelor Unite ale Americii, condusă de Tom Lantos, membru
al Partidului Democrat, deputat din
partea statului California, care, la
invitația Marii Adunări Naționale, a
întreprins o vizită in țara noastră.
Din delegație au făcut parte Bill
Frenzel, membru al Partidului Re
publican, deputat din partea statu
lui Minnesota. Donald Bonker. mem
bru al Partidului Democrat, deputat
din partea statului Washington,
Pawell Moore, asistent al secretaru
lui de stat pentru problemele Con
gresului S.U.A., Annette Lantos, se
cretara delegației.
La primire au participat Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale, Stan Soare, președintele
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare, Iuliu Feies, secretar al
Comisiei pentru politică externă și
cooperare economică internațională a
M.A.N.
A fost de față David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.
în numele său și al delegației, de
putatul Tom Lantos a mulțumit pre
ședintelui Nicolae Ceausescu pentru
întrevederea acordată, exprimînd sa
tisfacția de a .se intîlni cu șeful sta
tului român și de a examina îm
preună zțoi căi și modajităti menite să
conducă la amnlificarea bunelor ra
porturi dintre S.U.A. șl România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
salutat cordial pe oaspeți, manifestîndu-și satisfacția de a se intîlni cu
membrii delegației Camerei Repre

zentanților din Congresul S.U.A.. pre
cum și convingerea că vizita lor va
contribui la promovarea, in conti
nuare, a conlucrării prietenești dintre
cele două țări.
în timpul întrevederii, s-a relevat
evoluția pozitivă a relațiilor dintre
România și S.U.A., care se întemeia
ză pe principiile dpplinei egalități
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, principii înscrise în
documentele comune româno-americane, convenite la nivel inâlt. Tot
odată, a fost evidențiată dorința
ambelor părți de a dezvolta și mai
intens in viitor colaborarea dintre
R.omânia și S.U.A., pe plan politic,
economic, tehnico-științific și cultu
ral, de a extinde cooperarea în pro
ducție, de a spori și diversifica
schimburile comerciale, în folosul ce
lor două țări și popoare, al cauzei
generale â păcii, înțelegerii și coope
rării intre națiuni. A fost reliefat ro-r
Iul deosebit pe care îl au parlamen
tele și parlamentarii din cele două
țări in amplificarea și aprofundarea
colaborării bilaterale, în întărirea
prieteniei și mai buna cunoaștere
dintre popoarele român și american.
S-au examinat, de asemenea, as
pecte majore ale vieții politice mon
diale. subliniindu-se că, în actualele
condiții, se impune o abordare rea
listă. constructivă, a problemelor com
plexe, grave, ce confruntă omenirea,
o rezolvare a lor de pe poziția inte
reselor păcii și colaborării interna
ționale. A fost relevată răspunderea
ce revine tuturor țărilor de a acționa,
fiecare în parte și prin eforturi co
mune, pentru oprirea încordării in

ternaționale, pentru soluționarea prin
mijloace pașnice, prin tratative, a
diferendelor dintre state, pentru re
luarea și continuarea politicii de
pace, cooperare și respect al indepen
denței naționale, ca o bază trainică
pentru destindere, pentru dezvol
tarea economică și socială a tuturor
națiunilor, potrivit propriilor lor.
năzuințe, fără nici un amestec din
afară. S-a reliefat, totodată, necesi
tatea intensificării eforturilor pentru
înfăptuirea dezarmării, în primul rînd
a dezarmării nucleare, pentru succesul
negocierilor de la Geneva privind
armele nucleare cu rază medie de
acțiune, pentru înghețarea bugetelor
militare și reducerea armamentelor.
A fost subliniat faptul că realizarea
dezarmării oorespunde dorinței de
pace a tuturor națiunilor și ar duce
la disponibilizarea unor uriașe sume
care ar putea fi folosite în sprijinul
dezvoltării tuturor statelor, îndeosebi
al celor rămase în urmă. S-a evi
dențiat, în acest sens, importanța
lichidării decalajelor dintre țările bo
gate și țările sărace, precum și a
fenomenului subdezvoltării, ca o
condiție esențială pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru stabilitatea politică și
economică mondială.
De comup acord, s-a apreciat că
parlamentele și parlamentarii pot și
trebuie să-și aducă o contribuție
activă la reglementarea justă și du
rabilă a marilor probleme ale con
temporaneității, la edificarea unei
lumi care să asigure pacea, indepen
dența și dezvoltarea liberă a fiecărei
națiuni.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri
după-amiază, pe Tendiin Molom,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, președintele
părții țârii sale în Comisia interguvernamentală româno-mongolă de
colaborare economică și tehnico-știtnțifică, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat la București.
La primire a participat tovarășul
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic ' Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române in
Comisia Interguvernamentală.
A fost de față Namsrain Luvsanravdan, ambasadorul R. P. Mongole
la București.
Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu
un cald salut și cele, mai cor
diale urări din partea tovarășului
Jumjaaghiin Țedenbal. secretar gene

ral al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol,
președintele
Prezidiului
Marețjli
Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal
salutul său călduros și cele mai bune
urări de sănătate și succes în în
treaga activitate, iar poporului mon
gol urări de bunăstare, prosperitate
și pace.
în timpul întrevederii s-au relevat
relațiile de prietenie și colaborare
existente între partidele, țările și
popoarele noastre, subliniindu-se cu
satisfacție că aceste bune raporturi
s-au întărit continuu, în ultimii ani,
în spiritul înțelegerilor convenite la’
nivel înalt.
Convorbirea a pus în evidență do
rința comună de a dezvolta și mai
mult în viitor colaborarea românomongolă, de a extinde cooperarea in
producție, de a intensifica și diver

sifica legăturile comerciale, printr-o
cit mai eficientă valorificare a posi
bilităților, a resurselor de ,care dis
pun în acest sens economiile națio
nale ale celor două țări. De ambele
părți au fost apreciate rezultatele
lucrărilor actualei sesiuni a Comi
siei interguvernamentale, care au
condus la stabilirea de măsuri con
crete privind amplificarea și apro
fundarea colaborării economice și
tehnico-științifice româno-mongole,
în folosul și spre binele țărilor și
popoarelor noastre. '
A avut loc, totodată, un schimb de
păreri cu privire la aspecte actuale
ale vieții internaționale. A fost subli
niată importanța întăririi unității,
colaborării și solidarității dintre ță
rile socialiste, a intensificării efor
turilor tuturor popoarelor, în lupta
pentru destindere, dezarmare. înțe
legere și cooperare internațională,
pentru pace și progres în întreaga
lume.
întrevederea a decurs într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, Ia 19 ianuarie, pe to
varășul Evgheni Mihailovici Tia-

jelnikov, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste în țara noastră.
(Continuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Cubei
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe

Rodney Lopez Clemente, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii .Cuba
în țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economicosociale a patriei și ridicarea nivelului calitativ al intregii

activități din industrie, construcții, transporturi și circulația
mărfurilor, pentru sporirea continuă a producției agricole

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
PUBLICĂM ÎN PAGINA A II-A
Chemările la întrecere adresate de organizațiile județene lași și Constanța ale
P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București.
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Pentru îndeplinirea planului, reducerea consumurilor de materii prime și energie și sporirea

eficienței economice în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de organizația județeană Iași a P. C. R.
tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București
*

Mărețele realizări obținute de poporul nostru sub
conducerea Partidului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
primii doi ani ai cincinalului in dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, evidențiază cu pregnanță
realismul și caracterul profund științific al politicii
partidului nostru, al orientărilor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea pentru actuala etapă
de edificare socialistă a patriei. Aceasta demon
strează, totodată, forța și capacitatea clasei noastre
muncitoare, a întregului popor, stăpîn pe desti
nele sale, de a asigura progresul continuu al pa
triei, făurirea in mod" conștient a propriului viitor
liber și constituie garanția îndeplinirii obiectivelor
celui de-al 7-lea cincinal privind trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea noii
calități a muncii și vieții in toate domeniile de
activitate.
Anul 1982 a marcat in întreaga viață a societății
românești noi și însemnate succese in perfecțio
narea organizării și conducerii economiei națio
nale, în aplicarea noului mecanism economico-financiar, a principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești.
Rezultatele înregistrate în toate domeniile de ac
tivitate sînt indisolubil legate de neobosita activi
tate revoluționară desfășurată în fruntea partidului
și statului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cător care întruchipează cele mai alese virtuți ale
națiunii noastre, consacrindu-și marea sa capaci
tate de gindire și acțiune propășirii patriei, crește
rii prestigiului României socialiste in lume.
Angajați plenar în marea întrecere socialistă a
țării, oamenii muncii ieșeni raportează cu indreptățită mîndrie că, acționind pe baza orientărilor
și sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al
P.C.R., a indicațiilor de inestimabilă valoare date
de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de, lucru
efectuate in județul Iași, au încheiat cel de al
doilea an al acestui cincinal cu rezultate bune în
dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărească a județului.
Producția netă planificată a fost depășită cu 150
milioane lei, iar planul producției marfă s-a reali
zat integral.
Jltdețul Iași, in anul 1982, a livrat economiei na
ționale peste plan 36 700 tone țevi din oțel carbon
și aliat pentru construcții de utilaje ; mijloace de
automatizare electronice și electrotehnice în valoa
re de 40 milioane lei ; 13 milioane lei produse de
mecanică fină, optică șl echipamente hidraulice ;
28 milioane lei utilaje pentru construcții și lucrări
de drumuri ; 1 165 tone fire pollesterice ; 18 mili
oane lei medicamente de uz uman ; 700 mii metri
pătrați țesături și altele.
Acționind pentru treșterea mai accentuată a efi
cienței in toate domeniile, sporirea veniturilor și
asigurarea unui regim sever de economii, întărirea
ordinii și disciplinei în utilizarea resurselor finan- ,
ciare, aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, unitățile industriale din județ au
depășit nivelul planificat al productivității muncii
— calculată pe baza producției nete — cu 2 500 lei/
persoană, au redus cheltuielile totale și materiale
planificate la l 000 lei producție marfă cu 3.6 lei și
respectiv 5,1 lei, obținind pe această bază beneficii

suplimentare în valoare de peste 60 milioane lei.
In domeniul investițiilor, concentrind toate for
țele in direcția realizării obiectivelor in construcție
și scurtării duratei de execuție, s-au depășit pla
nul valoric și stadiile fizice prevăzute, asigurindu-se punerea in funcțiune a unui număr de 41 ca
pacități productive, din care 7 in devans cu peste
200 zile, și s-a dat în folosință integral numărul de
apartamente planificat.
Realizări de seamă s-au înregistrat in domeniul
economisirii energiei și combustibilului, a mate
riilor prime și materialelor, in recuperarea și vă
lorificarea materialelor refolosibile rezultate di n
procesele de producție și consum.
Sub semnul deplinei unități de acțiune și al voinței unanime, manifestate plenar la Conferința
Națională a Partidului Comunist Român, colecti
vele de oameni ai muncii din județul Iași se an
gajează să acționeze cu fermitate și înaltă respon
sabilitate pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite
de Congiesul al XII-lea și a programelor adoptate
la recentul forum al comuniștilor.
In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii, organizația județeană P.C.R. Iași adresează
organizațiilor județene de partid și organizației mu
nicipiului București, tuturor colectivelor de oameni
ai muncii din industrie, construcții, transporturi și
circulația mărfurilor o vibrantă chemare la între
cere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din
Planul național unic de dezvoltare economico-so
cială a României pe anul .1983, angajindu-se să rea
lizeze următoarele obiective :

A. ÎN ACTIVITATEA INDUSTRIALA
1. Depășirea planului la producția netă cu
150 milioane lei și la producția marfă cu 200 mili
oane lei, în principal prin depășirea producției fi
zice planificate cu :
— 5 000 tone semifabricate din oțel carbon aliat
și inalt aliat ;
— 3 000 tone țevi din oțel ;
— 100 tone utilaje tehnologice pentru industria
chimică ;
»
— 500 tone fire și fibre sintetice ;
— medicamente pentru uz uman In valoare de
3 milioane lei ;
— 5 000 perechi încălțăminte din piele ți în
locuitori ;
— 50 tone preparate din carne;
— 50 tone semiconserve de pește;
— 113 tone produse zaharoase;
— 400 tone pulpe și marcuri din fructe.
2. Realizarea peste plan a unui volum de mărfuri
destinate exportului in valoare de 80 milioane lei.
Se va acționa pentru realizarea în devans a unor
contracte încheiate cu partenerii externi, precum
și pentru executarea tuturor produselor destinate
exportului la un înalt nivel calitativ și de eficiență.
3. Prin depășirea cu cel puțin 100 milioane lei
a prevederilor de plan la indicatorul producția
marfă vindută și încasată și livrarea către fondul
pieței a unui volum de produse cu 3 la sută mai
mare decît nivelul planificat se va asigura satis
facerea in mai bune condiții a nevoilor de consum
ale populației.

Depășirea nivelului planificat al productivită
ții muncii cu cel puțin 1500 lei/persoanâ, prin
mecanizarea, automatizarea proceselor de produc
ție, îmbunătățirea organizării producției și a mun
cii, perfecționarea pregătirii tehnico-profesionale a
personalului muncitor, extinderea policalificării și
reducerea in continuare a personalului auxiliar șf
de deservire.
5. Prin reducerea mai accentuată a consumurilor
specifice de materii prime, materiale, .combustibil,
energie și apă, reproiectarea produselor și înlocui
rea celor cu consumuri mari și energointensive se
vor diminua cheltuielile totale și materiale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă cu cel puțin
1,5 lei. Pe această bază și prin intârirea disciplinei
de plan, contractuale și financiare, prin optimiza
rea gospodăririi valorilor materiale se vor obține
beneficii suplimentare de cel puțin 50 milioane lei.
6. Pe baza valorificării și implementării in acti
vitatea industrială a rezultatelor cercetării științi
fice, cuprinse in programul prioritar al județului
pe anul 1983, se vor aplica peste prevederi 16 teh
nologii noi și perfecționate și se vor asimila 17
produse cu parametri tehnico-calitativi si de efi
ciență superiori, care vor conduce la sporirea vo
lumului de produse destinate exportului și redu
cerea continuă a importurilor.
7. Ca urmare a creșterii gradului de valorificare
• materiilor prime și -esurselor energetice, a «Do
ririi contribuției resurselor secundare 'a acooerirea bazei materiale necesare activității orod'ictive,
Se vor economisi 500 tone -neta;. 2 W0 M'Vh ener
gie electrică și 4 500 t.c.c. Totodată, se ’a acționa
pentru intensificarea eforturilor 'n vederea depă
șirii cu cel outin 5 la sută a olanului de colectare
la materialele recuperabile feroase și neferoase,
hîrtie, cartoane, textile si sticlă.
8. Actionînd pentru realizarea exemplară a con
tractelor economice vom executa la termen și de
bună calitate toate comenzile care Drivesc asigura
rea economiei naționale cu materii Drime. mate
riale, piese de schimb și subansamble. ore
precum Și
utilajele tehnologice pentru obiectivele de investiții prioritare.
4.

B. ÎN ACTIVITATEA
DE INVESTIȚII-CONSTRUCȚII
1. Devansarea punerii in funcțiune cu cel puțin
30 de zile a 6 capacități de producție, fapt ce ne
va permite să furnizăm economiei naționale -supli
mentar, pe această cale, o producție marfă indus
trială de peste 80 milioane lei.
2. Darea in folosință în devans cu >cei puțin 30
de zile a l 000 de apartamente, prin organizarea
mai bună a întregii activități de pe șantiere și
creșterea răspunderii față de utilizarea timpului de
muncă.
3. Depășirea productivității muncii in construcțiimontaj cu 300 lei/persoană, față de sarcina plani
ficată, prin organizarea mai bună a activității pe
șantiere, creșterea gradului de mecanizare a lucră
rilor care necesită un volum sporit de muncă ma
nuală și folosirea la întreaga capacitate a utilaje
lor și a mijloacelor de transport.

4. Economisirea a 5 000 tone cimeni șl 50 tone
metal, față de consumurile normate și reducerea
cu 1,50 lei a cheltuielilor materiale planificate la
1 000 lei in producția de construcții-montaj.

D. ÎN DOMENIUL DESFACERII
MĂRFURILOR Șl PRESTĂRILOR
DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

C. ÎN ACTIVITATEA
DE TRANSPORTURI

1. Depășirea cu 15 milioane lei a planului de des
facere a mărfurilor cu amănuntul.
2. Diversificarea preparatelor șl semipreparatelor pe bază de legume, fructe și pește, in confor
Transportul auto de mărfuri și călători :
mitate
cu principiile alimentației raționale, știin
1. Depășirea indicelui de utilizare a mijloacelor
țific fundamentate și depășirea planului de orode transport marfă cu cel puțin 1 la sută și a nu
ducție proprie în alimentația publică cu 8 milioamărului de călători transportați cu 20 000 persoane ■ ne
lei.
fată de plan
3. Dezvoltarea rețelei de desfacere prin darea in
2. Creșterea suplimentară, comparativ cu nivelul
folosință, suplimentar, a 10 unități comerciale.
planificat, a veniturilor din activitatea de trans
4. Se vor asigura noi resurse alimentare in ca
port cu 2,7 milioane lei și reducerea cheltuielilor
drul programului de autoaprovizionare. Drin folosi
la 1 000 lei venituri cu 1.20 lei.
rea mai bună a terenurilor din intravilan și dez
3. Creșterea productivității muncii pe o persoa
voltarea gosnodăriilor-anexă pentru creșterea ani
nă cu 400 lei și sporirea suplimentară a beneficii
malelor șl păsărilor.
lor cu cel puțin 2 milioane lei. prin organizarea
5. Creșterea volumului prestărilor de servicii c?
superioară a intregii activități și folosirea cu in
tre populație cu 5 milioane lei peste nivelul pic
dici superiori a mijloacelor de transport, printr-o
nificat. prin diversificarea activităților specifice la
intensă utilizare a remorcilor și optimizarea trans
unitățile aparținind cooperației meșteșugărești de
porturilor.
producție, achiziții și de consum și ale consiliilor
populare mărirea caoacitătilor destinate recondi4. Depășirea planului de recuperare a materia
ționării articolelor de uz casnic și gospodăresc ;
lelor refolosibile cu 60 tone fier vechi. 20 tone fon
extinderea lucrului la domiciliu, urmărindu-se in
tă. 1 tonă aluminiu ; de asemenea vor fi reșapate
mod deosebit valorificarea suoerioară a resurselor
peste olan 400 buc. anvelope și se va realiza o eco
locale și sporirea producției artizanale.
nomie suplimentară de 50 t.c.c.
6. Reducerea cheltuielilor de circulație fată de
5. Recondiționarea de piese și subansamble peste
nivelul
planificat cu cel puțin 1 milion lei. prin
plan, în valoare de 800 mii lei.
utilizarea rațională a suoraîetelor comerciale, re
partizarea judicioasă a fondului de marfă, extin
Transportul pe calea ferată :
derea metodelor moderne de prezentare și desfa
t. îmbunătățirea gradului de folosire a mijloace
cere a produselor. întărirea ordinii și disciplinei in
lor de transport și a rulajului vagoanelor de marfă,
întreaga rețea comercială.
realizind un spor de capacitate de 15 mii vagoane
♦
pe an. prin :
Tn întreaga lor activitate, pentru îndeplinirea și
— creșterea Încărcăturii vagoanelor de marfă cu
depășirea planului pe anul 1983, organele și orga
0,4 la sută ;
nizațiile de partid, organizațiile de sipdicat și
—. sporirea tonajului brut al trenurilor cu 0.5 Ia
U.T.C., consiliile oamenilor muncii vor milita cu
sută ;
fermitate pentru imprimarea unui spirit revoluțio
— reducerea staționării vagoanelor la incărcarenar de muncă, ordine și disciplină in organizarea
descărcare eu 0.5 la sută ;
și desfășurarea proceselor de producție, oentru în
— sporirea vitezei comerciale a trenurilor de
tărirea continuă a autoconducerii muncitorești.
marfă cu 1 la sută.
Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va
2. Diminuarea timpului de imobilizare pentru
desfășura intre organizațiile județene de partid in
reparații a locomotivelor diesel cu 3 500 ore; creș
anul 1983. an hotăritor oentru înfăptuirea cincina
terea gradului de folosire a agregatelor și pieselor
lului 1981—1985, va mobiliza plenar energiile, și ca
de schimb în procesul de reparații și întreținere a
pacitatea creatoare a întregii națiuni va ridica pe
locomotivelor, vagoanelor și utilajelor cu 3 la
noi trepte calitativ superioare activitatea desfășu
sută : depășirea planului de recuperare și valori
rată fn toate domeniile și ne angajăm să răspun
ficare a materialelor refolosibile cu 2 la sută la
dem prin fapte demne de muncă la insufletitoarea
otel și fontă. 5 la sută Ia plumb. 3 la Sută la hirchemare pe care a,adresat-o întregului popor se
tie și 2.5 la sută la uleiuri uzate.
cretarul general al Partidului Comunist Român de
3. Reducerea consumului normat de motorină cu
la tribuna Conferinței Naționale a partidului, de a
200 tone și a cheltuielilor materiale totale cu 3 mi
ng consacra toate forțele pentru a asigura înainlioane lei.
tarea patriei noastre spre piscurile inalte ale comunismului. într-o lume a păcii și colaborării in4. Depășirea cu 10 milioane lei a planului de beneficii.
terna ționale.

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru creșterea producției în toate sectoarele agriculturii, pentru sporirea livrărilor la fondul
de stat și asigurarea bunei aprovizionări a populației
rt

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

I

adresată de organizația județeană Constanta a P. C. R. tuturor organizațiilor județene de partid
Marile realizări obținute de poporul român in
dezvoltarea economică și socială a patriei in pe
rioada construcției socialiste confirmă pe deplin
justețea politicii profund științifice a Partidului
Comunist Român, a orientărilor, obiectivelor și
sarcinilor adoptate îndeosebi în cei 18 ani care
au trecut de la Congresul al IX-lea, de cind to
varășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea parti
dului și statului nostru.
Oamenii muncii de pe ogoarele județului Con
stanța raportează cu mindrie că în anul 1982, anul
celei de-a XXV-a aniversări a încheierii procesu
lui de cooperativizare a agriculturii in Dobrogea,
au realizat cele mai mari producții din istoria
acestor pămînturi străbune. Producțiile medii -ob
ținute au fost de : 3 730 kg grîu pe 110 mii ha ;
4 570 kg orz pe 55 mii ha ; 1 420 kg fasole pe
aproape II mii ha ; 6 000 kg porumb pe 143 mii
ha ; 11 550 kg struguri la ha. Județul Constanța a
livrat anul trecut la fondul central al statului pes
te 1.2 milioane tone cereale. 94 mii tone floareasoarelui, 14 mii tone fasole, 121 mii tone legume,
32 mii tone cartofi. 160 mii tone struguri și 23 mii
tone fructe.
In anii 1966—1982, în agricultura județului s-au
realizat investiții în valoare de circa 20 miliarde
lei. Față de 1965, valoarea fondurilor fixe din agri
cultură a sporit de aproape 5 ori, iar suprafața
amenajată pentru irigat de la 9 150 hectare la pes
te 350 mii hectare. Dispunem de o gamă largă de
tractoare și mașini agricole care asigură execu
tarea mecanică a lucrărilor în perioadele optime
și de bună calitate.

Cultura

—
—
—
—
—
—
—
—

r

Grîu
Orz
Porumb în ogor propriu pentru consum
Floarea-soarelui
Cartofi de toamnă
Legume de cimp
Fasole boabe
Struguri — total

Pe terenurile amenajate la irigat vom obține producții medii la hectar de : 5 500 kg griu, 6 000 kg
orz, 3 000 kg floarea-soarelui, iar pe loturile de

Exorimînd voința unanimă a tuturor celor ce
'muncesc pe ogoarele constănțene de a înfăptui
neabătut obiectivele șl sarcinile ce Ie revin din
documentele Conferinței Naționale a partidului, pre
țioasele indicații și orientări date de secretarul ge
neral al partidului la plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii. Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie
1982. Comitetul județean Constanța al Partidului
Comunist Român adresează tuturor organizațiilor
județene de partid, oamenilor muncii din agricul
tură chemarea la întrecere pentru depășirea sar
cinilor stabilite prin Planul național unic pe 1933.
Ne angajăm ca în 1983 să obținem de pe cele 581
mii hectare teren agricol următoarele cantități de
produse : 2,4 milioane tone cereale, cu 530 mii tone
mai mult decit prevederile planului ; 124 mii tone
floarea-soarelui, cu 7 mii tone peste plan ; 425 mii
tone legume și cartofi, cu 25 mii tone mai mult
față de plan ; 22,5 mii tone fasole, cu 7 mii tone
mai mult decît sarcina planificată ; 188 mii tone
struguri, cu 15 mii tone mai mult peste prevederi ; 90 mii tone carne, cu o depășire a planului de 2 mii tone ; 270 milioane bucăți ouă, cu 13
milioane bucăți peste plan ; 4 700 tone lină, 1,4
milioane hi lapte și alte importante cantități de
produse agricole vegetale și animale.
a) La principalele culturi vom obține In unită
țile agricole socialiste și in gospodăriile populației
următoarele producții medii la hectar, in condițiile
de calitate prevăzute in plan :

Plan
kg/ha

Angajament
kg/ha

4 500
4 770
6 455
2 485
22 000
24 000
1 330
11 000

5 000
5 509
10 000
2 600
■ 30000
27 000
2 000
12 000

la șută

111,1
115,3
154.9
104.8
136.4
112.5
150,4
109.1

producție record cultivate cu porumb vom obține
o producție medie de 20 mii kg știuleți la hectar,
b) Efectivele de animale pe total sectoare se
vor realiza astfel :

— mit capete —
Specia

Plan

Angajament

la sută

— Bovine, total
din care : vaci și juninci
— Porcine, total
din care : scroafe
— Ovine, total
— Păsări

209
80
530
15
1 140
1 896

215
84
550
47
1 160
2 000

102.8
105,«
103,8
104.4
101.8
105,5

Prin cpeșterea efectivelor de animale vom realiza
la 100 hectare teren arabil următoarele densități :
42 bovine, 108 porcine, 230 ovine, 400 păsări ouă
toare.

c) Aportul județului Constanța la fondurile .
centrale (fondul de stat, de semințe și de furaje)
în anul 1983 va spori față de plan după cum ur
mează :

U.M.

Produsul

—
—
—
—
—
—
—
—

Grîu
Orz — orzoaică
Porumb
Floarea-soarelui
Legume
Struguri, total
Carne, total
Lină

— Ouă

—
—
—
—

Lapte de vacă
Miere de albine
Gogoși de mătase
Pielicele de iepuri
și nutrii

z

z

Plan

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii. buc. .
mii hi.
tone
tone

buc.

Prin sporirea randamentelor la hectar și pe ani
mal și livrarea peste plan a unor cantități sporite
de produse, unitățile agricole și oamenii muncii
din agricultura Județului vor obține venituri supli
mentare in valoare de 1,1 miliarde lei, din care
peste 660 milioane numai la cuitura cerealelor.
Pentru realizarea angajamentelor asumate, orga
nizația județeană de partid Constanța va orienta
activitatea organelor și organizațiilor de partid,
consiliilor populare, organelor agricole și a condu
cerilor de unități in următoarele direcții :

IN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE
— O atenție deosebită vom acorda folosirii de
pline a fiecărei palme de pămint, prin cultivarea
tuturor suprafețelor din unitățile socialiste șl gos
podăriile populației, a terenurilor din intravilan,
reducerea drumurilor inutile, luarea in cultură a
unor suprafețe nefolosite sati ocupate temporar,
respectarea cu strictețe a proiectelor de organizare
a teritoriului ; vom executa lucrări de înlăturare
a excesului de umiditate pe 1314. ha, de comba
tere a eroziunii solului pe 10 mii ha., de nivelare
pentru irigarea pe brazde a 8 mii ha ; vom asi
gura funcționarea corespunzătoare a sistemelor de
irigații in vederea exploatării cu maximum de efi
ciență a celor pestfe 350 mii hectare amenajate
pentru irigat.
— Vom acționa pentru valorificarea eficientă a
Întregii cantități de îngrășăminte organice și sub
stanțe chimice, urmărind realizarea programelor de
fertilizare, erbicidare șl combaterea -dăunătorilor pe
fiecare solă in funcție de nivelul producției stabi
lite și cerințele cartării agrochimice.
■ '
— Paralel cu îmbunătățirea structurii culturilor,
vom acorda prioritate înfăptuirii programelor speciale de introducere in cultură a orezului, dezvoltare a ciuțjercăriilor, extindere a cultivării plantelor medicinale și aromatice.
Vom folosi numai semințe din soiuri și hibrizi valoroși. urmărind repartizarea acestora pe
zone de favorabilitate ; vom produce in județ intregul necesar de semințe pentru toate unitățile și
vom livra in ajte județe 20 mii tone semințe de
griu. orz și porumb.
— Vom efectua insămînțările și lucrările de în
treținere ih epoca optimă și de calitate, respectînd
densitățile pentru fiecare cultură ; recoltarea pro
duselor se va face Ia timp și fără pierderi, iar

424
184
965
117
214
155
75
44
114
919
323
36
8 800

Angajament

x

la sută

113,2
109,8
116.1
108,8
102,3
105,2
102.7
102,2
111,4
1154
114,6
111,1

480
202
1 120
127
219
163
77
4,8
127
1 100
370
40

10 000

113,6

transportarea și depozitarea acestora in cele mai
bune condiții.

ÎN SECTORUL PRODUCȚIEI
ZOOTEHNICE
— Măsuri hotârîte vom lua pentru creșterea
aportului zootehniei ta înfăptuirea sarcinilor la
fondul de stat cu produse agricole, a programului
de autoaprovizionare in profil teritorial ; vom dez
volta creșterea animalelor in toate unitățile agri
cole socialiste, indiferent de profilul lor actual ;
vom extinde creșterea iepurilor pentru carne, piscicultura, precum și sericicultura.
— Prin îmbunătățirea îngrijirii și furajării ani
trialelor, a condițiilor de adăpostite a acestora, mai
buna organizare și urmărire a reproducției vom
asigura realizarea unei natalități de cel puțin 85
la sută la bovine. 99 ia sută la ovine și t 600 pur
cei la suta de scroafe ; se va asigura punerea in
funcțiune la termen a noilor obiective de investiții
din zootehnie, se va incheia acțiunea de moderni
zare a fermelor din toate unitățile agricole.
— în scopul acoper.irli integrale a necesarului de
furaje, pentru unitățile socialiste și gospodăriile
populației, vom îmbunătăți structura culturilor fu
rajere prin extinderea soiurilor și hibrizilor' de
mare productivitate, a lucernei, a masei vt~zi de
soia și floarea-soarelui, a suprafețelor de culturi
duble pe 46 mii hectare și vom realiza cel puțin
10 000 unități nutritive la hectar, in condiții de iri
gare ; de asemenea, vom executa lucrări de rege
nerare pe 30 000 ha de pajiști naturale.
Pentru sporirea aportului gospodăriilor popu
lației' la realizarea programului de autoconducere
și autoaprovizionare in profil teritorial :
\
— vom desfășura o intensă activitate politicoorganizatoricâ și educativă in vederea cultivării in
tensive cu legume, cartofi, fasole și furaje a celor
peste 10 000 ha deținute de populație în mediul ru
ral și pe terenurile intravilane din orașe ;
— organele agricole județene, cooperativele agri
cole de producție și unitățile de stat vor asigura
necesarul de semințe și material săditor pentru
gospodăriile populației la nivelul planului in pro-

. fii teritorial pentru nevoile consumului' propriu și
livrarea de către acestea la fondul central a 1 000
tone porumb, 300 tone fasole. 15 000 tone de sfeclă ,
de zahăr, 4 000 tone cartofi. 8 000 tone legume și
3 500 tone de fructe și struguri :
— pentru asigurarea livrării la fondul de stat
de către gospodăriile' populației a 4 500 tone carne,
10 000 hi lapte, 12,7 milioane ouă. 1 400 tone lină,
300 tone miere de albine și asigurarea necesarului
de consum propriu, consiliile populare șl unitățile
agricole vor pune la dispoziția aceBtora 25 000 pur
cei, 3 milioane pui de o zi și furajele necesare
creșterii de către Hecare gospodărie personală din
mediul rural a cel
* puțin o vacă pentru lâpte' sau
2—3 capre, 10 oi, un porc, 15 găini ouătoare, 50 pui
pentru carne, rațe, giște, iepuri de casă, stupi de
albine ș.a.
Printr-o mal bună organizare a producției și a
muncii in unitățije de mecanizare șl celelalte uni
tăți agricole 9e vor asigura : folosirea judicioasă
a parcului de mașini și tractoare, prin- utilizarea
mașinilor agregat care să efectueze simultan mai
multe lucrări, efectuarea transporturilor cu două
remorci la tractor și eliminarea deplasărilor in
gol ; încheierea programului de reparații din peri
oada de iarnă pină la 15 februarie ; respectarea
strictă a planului de revizii, intrețineri și reparații
prevăzute pe intregul an ; recondiționarea in ate
lierele proprii a unor piese și subansamble in va
loare de peste 50 milioane lei ; diminuarea con
sumurilor normate cu 300 tone de motorină și 10
tone de uleiuri diferite, încadrarea în perioada
optimă de recoltare a cerealelor, a florii-soarelui
și porumbului ; recrutarea și pregătirea eșalonată,
pînâ la 1 martie, a 900 mecanizatori, completîndu-se astfel necesarul de tractoriști și motopompiști în. toate unitățile ; organizarea unor cursuri
intensive-pentru învățarea conducerii tractoarelor
și folosirea mașinilor din dotare de către cadrele
de conducere de la sate și lucrătorii din unitățile
agricole.
Comitetul Județean de partid, organele și organi
zațiile de partid, ale U.T.C., sindicatelor și femei
lor, uniunea județeană a cooperativelor agricole de
producție vor desfășura o susținută muncă politică
și organizatorică in rindul cooperatorilor, meca
nizatorilor, al tuturor lucrătorilor ogoarelor și» lo
cuitorilor satelor pentru participarea acestora la
efectuarea in timp și de calitate a lucrărilor agri
cole, întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii in
Întreaga activitate desfășurată pentru realizarea șl
depășirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială.
Strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român,
al secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, profund recunoscători pentru grija deo
sebită ce o poartă dezvoltării șt modernizării agri
culturii, propășirii satului românesc, in ansamblul
armonios al ascensiunii continue a societății noas
tre socialiste, ne angajăm să acționăm cu abnega
ție și dăruire revoluționară pentru îndeplinirea
exemplară a obiectivelor asumate in întrecerea so
cialistă pe 1983, să ne sporim necontenit contribu
ția la creșterea bunăstării materiale și splrlțuale
a întregului popor, la înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii — Republica Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
X

SC1NTEIA — joi 20 ianuarie 1983

PAGINA 3

lin principiu adine MHiat in viata politică si socială a tării prin
vasta si neobosita activitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu
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Exemplul strălucit al unei vieți de militant revoluționar,
dăruite partidului, patriei, cauzei socialismului

Mereu în primele rînduri ale luptei,
cu demnitate, cu neînfricare comunistă
inerețea a fost și este, pe drept cuvint,
identificară cu angajarea generoasă,
cu capacitatea de dăruire, cu pasiu
nea pentru nou, cu fermitatea. Asemenea
calităț' le evocăm cu emoție in aceste
zile cînd întregul nostru popor omagiază
împlinirea a 50 de ani de activitate revo
luționară neîntreruptă și aniversarea zilei
de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Aceasta cu atît mai mult cu cît, în tumultul
luptei mișcării comuniste de tineret, s-a format
și dezvoltat puternica personalitate revoluțio
nară a conducătorului încercat al partidului
și statului nostru, omul politic ale cărui gînd
și faptă au dat conținut și sens nou efor
tului creator al întregii națiuni, >mpunîndu-se
adine conștiinței politice românești și, deopo
trivă, opiniei publice internaționale.
Firul luptei revoluționare urmat de tînărul
comunist Nicoloe Ceaușescu
a fost firul
luptei dîrze a comuniștilor, al efortului for
eroic de a angaja clasa muncitoare, țărăni
mea, forțele progresiste și democratice nu
numai în confruntarea de clasă cu burghezia,
ci moi ales in acțiunea de înlăturare a
pericolului grav pe care îl reprezentau forțele
negre ale fascismului pentru însăși ființa
poporului român. Numit - instructor al Uniunii
Tineretului Comunist, tînărul comunist Nicolae
Ceaușescu avea să fie în tot cursul anului
1935 o prezență activă în mișcarea de tineret
— în București, dar și în diferite județe ale
țării : Argeș, Mehedinți, Prahova etc. Adică
în mijlocul tinerilor de diferite categorii și
profesii, peste tot unde pulsa și se afirma
spiritul viu al luptei antifasciste, unde erau
alimentate cu seva bogată a gîndurilor și
aspirațiilor populare idealurile democrației și
păcii, ale libertății și independenței naționale,
unde se impunea acțiune fermă de organi
zare a tuturor celor ce vibrau puternic în
fața ideii de respect al demnității umane,
pentru apărarea' a ceea ce făurise poporul
român prin grele lupte și sacrificii — inde
pendența și unitatea patriei,

T

* n toaipna anului 1935, ca o recunoaștere
a calităților sale de militant revoluțio
nar, de luptător dîrz, neînfricat pentru
cauza partidului, tînărului comunist Nicolae
Ceaușescu i-a fost încredințată sarcina de
mare răspundere de secretar al Comitetului
regional Prahova al U.T.C. Cu energia ce-i
eia caracteristică, cu pasiune și dăruire, to
varășul Nicoloe Ceaușescu a desfășurat o
intensă activitate politică și organizatorică
pentru consolidarea regionalei Prahova a
U.T.C. și extinderea posibilităților sale de ma
nifestare legală ; a făcut să fie auzit în rindurile tinerilor, ale celorlalți oameni ai muncii
din zonă cuvîntul partidului comunist, chemă
rile sale la acțiune, pentru mobilizarea tuturor
forțelor, iubitoare de țară la lupta împotriva
fascismului.
in timpul unei acțiuni conspirative, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost arestat, la începu
tul anului 1936, în comuna Ulmi din județul
Dîmbovița, și implicat, împreună cu un grup
de 21 de tineri comuniști și antifasciști, în
procesul judecat în fața Consiliului de război
ol Corpului V Armată din Brașov, între 27
mai-5 iunie 1936. Era acesta un nou proces
anticomunist care, ca și celelalte de pînă
atunci, avea să demonstreze nu atitudinea
„antistatală" a comuniștilor - cum voiau să
o prezjnte autoritățile burgheze, cu prețul mis
tificării adevărului - ci să pună in lumină
patriotismul lor ardent.
Capetele de acuzare împotriva celor arestați
erau aceleași formule devenite „tradiționale"
pentru arsenalul justiției burgheze, invocate
sistematic în numeroasele procese anticomu
niste din epocă : „atentat la siguranța statulu'“, împreună cu învinuirea de a fi participat la
asefeiațiuni politice interzise prin lege. Refe-
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Fotografie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu din 1936, anul procesului
de la Brașov intentat unui grup de
tineri luptători comuniști și antifasciști

ritor la tînărul comunist Nicolae Ceaușescu,
instanța militară, concomitent cu motivele care
determinaseră arestarea sa, făcea repetate
referiri la antecedentele intensei activități
desfășurate în mișcarea comunistă, pentru a
conchide în finalul actului de acuzare :
„Membru activ, agitator și bun propagandist
comunist și antifascist, cunoscut de multă
vreme ca atare de autoritățile siguranței și
justiției". In însuși limbajul autorităților, în
aprecierile organelor represive se recunoșteau,
așadar — deși evident nu aceasta era inten
ția autorilor lor - marile calități de militant
revoluționar, deosebita capacitate organiza
torică și maturitatea politică a tinărului co
munist, combativitatea revoluționară și patrio
tismul său înflăcărat.
întreaga desfășurare a procesului a consti
tuit un nou examen pe care tînărul revoluțio
nar avea să-l treacă în chip strălucit. A stat
din nou dîrz și drept în fața organelor de
anchetă, înrîurind, prin atitudinea sa demnă,
conduita tovarășilor săi. in ciuda presiunilor
la care au fost supuși, tinerii militanți comu
niști și antifasciști au demonstrat că erau mai
tari decît opresorii, dind expresie - prin atitu
dinea lor - tăriei de granit a partidului din
care făceau paite. faptului că lupta acestuia
viza împlinirea idealurilor de dreptate socială
și independență națională nutrite de masele
largi populare.
Ințelegîna
rolul
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, jurații Tribunalului militar au
căutat motive pentru a-l indepărta de la dez
bateri. Astfel în cea de-a patra ședință a
procesului, în ziua de 30 mai 1936, pretextînd
atitudinea de solidaritate cu unul dintre
inculpați, sancționat cu 15 zile de închisoare
pentru p imaginară „jignire" a Tribunalului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost judecat,
pe loc, condamnat la 6 luni. închisoare și
exclus de la dezbaterile ulterioare ale pro
cesului. Acesțdi pedepse avea să i se adauge
alta - 2 ani de închisoare, 2 000 lei amendă
și un an interdicție de a părăsi satul natal
după executarea sentinței, la care va fi ,con
damnat la sfîrșitul procesului, în ziuo de 5
iunie 1936. Era cea mai grea sentință din
cele pronunțate împotriva grupului de tineri
comuniști și militanți antifasciști. Ea nu l-a
putut însă abate pe tînărul comunist de pe
drumul luptei revoluționare pe care se anga

Aspect de la marea demonstrație
populară de la București din 31 mai
1936, in care s-a cerut eliberarea
deținuților antifasciști
jase și pe care avea să-l parcurgă, în con
tinuare, cu aceeași dăruire și eroism,
ceste trăsături esențiale, cu adevărat
definitorii pentru fizionomia politică a
militantului comunist, vor dobîndi un
contur și moi pronunțat în .anii detenției. Și
aceasta nu numai pentru faptul că regimul din
închisori era deosebit de dur, mai ales pentru
deținuții politici comuniști, ci pentru că militanții partidului comunist au reușit, prin organiza
re și spirit de solidaritate proletară, să transfor
me închisoarea din instrument al izolării lor
de mase într-o adevărată universitate politică,
intr-o veritabilă școală a educației revoluțio
nare și patriotice. Amintindu-și de anii petrecuți în închisori și lagăre, de conținutul
activității organizatorice și pojitico-ideologice,
de forța romantismului revoluționar care-i
anima pe comuniști, de spiritul de echitate și
capacitatea de rezistență fizică și morală de
care ou dat dovadă in acele grele împreju
rări, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea :
„Lupta revoluționară, viața în colectivele de
închisori și lagăre au constituit o înaltă școală
de pregătire politică, ideologică, de educare
și formare în spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste. Activiștii revolu
ționari, comuniștii puneau mai presus de orice
interesele maselor populare, lupta împotriva
asupritorilor ; ei renunțau ia tot, împărțind de
multe ori intre ei ultima bucată de piine, dar
ținînd sus steagul luptei revoluționare. In mod
deosebit aș dori să menționez viața organi
zată în închisori in spiritul principiilor eticii
comuniste, care au dat tărie și forță tuturor
celor închiși să reziste prigoanei, înfometării,
mizeriei și să țină sus steagul luptei revo
luționare, să nu se plece nici un moment în
fața claselor exploatatoare".
îndelunga detenție - de la începutul anu•ui 1936 pînă în decembrie 1933 - t-a călit
.,. mai mult pe tînărul militant revoluționar.
Odată cu ieșirea pe porțile Doftanei avea să
se avînte iarăși plin de elan și cutezanță în
„lupta cea grea", contribuind cu întreaga
dăruire a vîrstei la reușita unor acțiuni revo
luționare ce se vor înscrie cu litere de aur în
istoria partidului și a patriei.

A

Dr. Marin BADEA

cercetător științific la Institutul
de studii istorice și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

0 concepție superioară despre rolul organizațiilor
de partid în viața colectivelor de muncă
Contemporani cu faptele și idei
le profund revoluționare ale peri
oadei celei mai dense în împliniri
din milenara istorie a neamului,
perioada deschisă de Congresul al
IX-lea al partidului, avem la tot
pasul dovada de necontestat a con
cepției științifice, marcată pregnant
de umanism, cutezanță și spirit
înnoitor, în care este elaborată po
litica noastră internă și internațio
nală. al cărei inițiator și promotor
neobosit este tovarășul Nicolae
Ceaușescu, întîiul comunist al tării,
exponentul cel mai fidel al celor
mai fierbinți năzuințe și idealuri
ale poporului.
Este meritul de necontestat al
partidului nostru comunist,, al se
cretarului său general, că a abordat
și abordează, sub semnul celei mai
inalte responsabilități, problemele
vitale ale dezvoltării societății ro
mânești, soluționîndu-le in cel mai
strălucit mod, potrivit comanda
mentelor fiecărei etape, corespun
zător realităților social-istorice ale
țării, în conformitate cu interesele
și aspirațiile de progres și civiliza
ție, ale întregii națiuni.
Teza elaborată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu privire la
creșterea rolului conducător al par
tidului în etapa actuală și-a de
monstrat și iși demonstrează, la
scara întregii practici economicosociale din patria noastră, viabili
tatea, caracterul profund științific,
exprimîndu-se cu forța de convin
gere a faptelor de fiecare zi. Reafirmînd o concepție cristalizată în
timp, potrivit realităților din țara
noastră, secretarul general al parti
dului sublinia în magistrala expu
nere rostită la plenarp lărgită a Co
mitetului Central din iunie 1982,
document atotcuprinzător al ideilor
care au fundamentat hotărîrile re
centei Conferințe Naționale, rolul
de excepțională însemnătate al or
ganelor și organizațiilor de partid
în conducerea întregii activități
economico-sociale. „în actualul sta
diu de dezvoltare a societății socia
liste românești — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — în condițiile
dezvoltării democrației socialiste,
ale perfecționării cadrului demo
cratic de participare a maselor
populare la conducerea tuturor sec
toarelor, partidului nostru îi revi
ne înalta ■ misiune de a constitui
forța politică, organizatoare și dina
mizatoare a întregii activități eco
nomico-sociale. El reprezintă și va
reprezenta în continuare centrul
vital al funcționării societății noas
tre socialiste".

Dezvoltînd creator ideea că par
tidul nu înseamnă o noțiune ab
stractă, că el este format din oa
meni și, deci, viața și activitatea
lui se exprimă prin înseși munca și
trăirea
comuniștilor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu releva la Con
ferința Națională a partidului că
nu vorbele, ci faptele, rezultatele,
modul concret de acțiune dau mă
sura stilului și metodelor de lucru
ale organelor și organizațiilor de
partid. Astfel, cînd îndeamnă
comuniștii, pe noi,, activiștii de
partid, cadrele de conducere, să
fim mereu în mijlocul oame
nilor, să participăm nemijlocit la
soluționarea problemelor lor de
muncă și viață, tovarășul Nicolae
Ceaușescu ne oferă primul exemplu,
fiind mereu prezent în mijlocul po
porului, chibzuind și stabilind mă
suri Jingă timpla de înțelepciune a
națiunii. Exemplul cel mai elocvent
îl oferă și faptul că hotărîrile luate
de partid, la inițiativa și sub în
drumarea secretarului său general,
poartă pecetea cunoașterii detaliate,
de ia fața locului, a fenomenelor și
stărilor de lucruri, a pulsului mun
cii și vieții poporului, a aspirațiilor
și nevoilor lui cunoscute nemijlocit
mai ales prin vizitele permanente în
județele țării, în întreprinderile, pe
șantierele și ogoarele patriei.
Legat trup și suflet de popor,
partidul nostru militează pentru
integrarea sa organică în societa
te, pentru împletirea armonioasă a
activității de partid, de stat și so
ciale. pentru ca influenta lui poli
tică și ideologică să se exercite tot
mai puternic în interiorul tuturor
celulelor organismului economicosocial, pretutindeni unde se află și
muncesc oamenii, acționînd în mij
locul lor ca o inimă viguroasă care
iradiază spirit revoluționar, pasiu
ne și abnegație în îndeplinirea tu
turor sarcinilor stabilite de partid.
Preocupîndu-se permanent pen
tru perfecționarea propriei activi
tăți, organele și organizațiile noas
tre de partid își îndeplinesc cu tot
mai multă competență misiunea ce
le revine pentru catalizarea forțe
lor oamenilor muncii, pentru mo
bilizarea acestora la înfăptuirea
exemplară a sarcinilor. în adunările
generale de partid se analizează cu
înaltă răspundere, în spirit critic
și
autocritic,
problemele
de
fond ale activității de producție, se
stabilesc măsuri chibzuite, modali
tățile pentru înfăptuirea lor. gîndirea și înțelepciunea colectivă punîndu-si puternic amprenta ne

efortul consacrat perfecționării ne
întrerupte a muncii. Hotărîrile
adoptate, rod al unor largi și res
ponsabile dezbateri, devin obiective
ridicate atît in fața organizațiilor
de partid, a comuniștilor, cît și în
fața tuturor oamenilor muncii, ele
exprimînd în esență interesele ma
jore ale colectivității.
O trăsătură definitorie a muncii
de partid, desfășurată în spiritul
concepției științifice, revoluționare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
constă în faptul că aceasta. întărindu-și continuu funcția de conduce
re, vizează în primul rind fructi
ficarea cît mai- deplină a cadrului
de adincă democrație, instituit în
societatea noastră socialistă. în
concepția secretarului general al
partidului nostru. întărirea rolului
de forță politică conducătoare al
Organizațiilor de partid nu trebuie
să diminueze funcțiile și răspunde
rile celorlalte organisme de condu
cere. ci, dimpotrivă, să Stimuleze
perfecționarea activității acestora,
ridicarea competenței lor in solu
ționarea problemelor vieții econo
mico-sociale. în acest scop, organe
le și organizațiile de partid, perfecționîndu-și neîntrerupt propriile
metode de lucru, desfășoară o am
plă și complexă activitate pentru
îmbunătățirea stilului de muncă al
consiliilor oamenilor muncii, al or
ganizațiilor de sindicat, tineret, de
femei, aT celorlalte organizații de
masă și obștești care constituie sis
temul democrației noastre munci
torești. socialiste, chemate. Ia rîndu-le, să unească și să mobilizeze
energiile creatoare ale maselor în
înfăptuirea Programului partidului
de edificare socialistă si comunistă
a țării. Avem în față, în aceas
tă perioadă, un strălucit pro
gram de acțiune, întemeiat pe do
cumentele de importanță istorică
ale Congresului al XII-lea și recen
tei Conferințe Naționale, care poar
tă puternic pecetea spiritului revo
luționar. a patriotismului exemplar
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
gîndirii sale profund novatoare, a
inegalabilei sale capacități de a
dqscifra sensurile viitorului, ceea
ce dă certitudinea mersului neabă
tut al țării spre noi culmi de pro
gres și civilizație.

Ion DEACONU

secretar
al Comitetului județean Vilcea
al P.C.R.

în slujba unui măreț ideal
>. Puterea de a te dărui
! fără rezerve unui mare
• Ideal este un semn al
' existentei unei personali
tăți de excepție. O aseme
nea personalitate este ca
racterizată prin hotărirea
.neclintită cu care iși pune
' viata in slujba acestui
Ideal.
Viața omului despre
care aș vrea să scriu, via
ta tovarășului Nicolae
Ceaușescu, cuprinde 50 de
avi de neînfricată activi
tate politică, revoluționa
ră, ani în care a slujit
< exemplar poporul și pa
tria noastră.
Din cea mai fragedă ti
nerețe, aflat la virsta la
care azi .tinerii se bucură
fără griji de existența
lor, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a pășit pe dru
mul greu, plin de jertfe și
privațiuni, al luptei revo
luționare, Omul care se
află azi in fruntea partidu
lui și statului nostru,
omul care întrupează vo
ința nezdruncinată a po
porului a cr'escut pe ba
ricadele luptei revoluțio
nare.
Mă număr printre, cei

de Emmerich STOFFEL
care au avut prilejul să-l
cunoască și să-l aprecieze
încă din vremea luptei in
ilegalitate. Era pe timpul
groaznicei terori burghezo-moșierești și al dicta
turii fasciste, vreme cind
personalitatea oamenilor
de. caracter și cu convin
geri politice inaintate era
supusă la grele 'încercări.
L-cm intilnit pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu in
1936, in închisoarea din
Brașov, unde fusese trijnis impreună cu alți
membri ai Partidului Co
munist Rumân și ai Uniu
nii Tineretului Comunist.
Cițiva ani mai tirziu, in
1940, cind hoardele legio
nare s-au dezlănțuit, mă
găseam la Jilava, in aceeași celulă cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu. iar in
1944 l-am intilnit in lagă
rul de la Tirgu Jiu.
încă de la prima noas
tră intilnire, la închisoa
rea de la Brașov, cind era
foarte tinăr, tovarășul
Nicolae Ceaușescu m-a

impresionat prin puterea
caracterului său, prin
nemărginita
să dăruire
față de partid, prin inte
ligența și neinfricarea cu
care înfrunta dușmanul
de clasă. Teroarea fizică
și psihică a organelor de
represiune n-a putut să-i
infringă
curajul,
să-i
răpească demnitatea. In
timpul procesului care a
urmat, a transformat ban
ca acuzaților in tribună a
acuzării.
La Jilava și mai tirziu
la Tirgu Jiu, tovarășul
Nicoloe Ceaușescu mi-a
apărut ca un mare luptă
tor, ca un comunist neîn
fricat. Experiența anilor in
ilegalitate, ani in care a
înfruntat teroarea cruntă
și in care' s-au, dezvol
tat trăsăturile personali
tății sale, îl maturizase.
Apăreau acum, intr-o lu
mină clară, toate însușiri
le unui excepțional con
ducător al partidului și
poporului.

In ce privește activita
tea plină de rod și neobo
sită, depusă după Elibera
re, nu cred că trebuie să
mai vorbesc, roadele ei
pot fi Văzute pretutin
deni.
Eu insă, ca cetățean ro
mân
de
naționalitate
germană,1 vreau să spun
că năzuințele care ne-au
însuflețit pe noi, oameni
ai muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte
naționalități, in trecut, sub
stindardul aceluiași partid,
al luptei împotriva ace
luiași dușman, pentru fe
ricirea și bunăstarea ace
leiași țări, s-au împlinit
sub conducerea Partidului
Comunist Român, in frun
tea căruia se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, șl
în țara ai cărei fii sîntem, fR.epublica Socialistă
Romania
îmi iau dreptul, cu acest
prilej, și nu numai în nu
mele meu, să-i urez tova
rășului ' nostru Nicolae
Ceaușescu viață lungă,
sănătate, bucurie, pentru
bunăstarea întregii noas
tre țări și a întregului
popor.

_______ J

VIZITELE DE LUCRU ALE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI - AMPLE DESCHIDERI SPRE VIITORUL TĂRII

Simbolic, la începutul unui lung și glorios drum
-o întîlnire cu generația de mîine
Numeroase sint fotogra
fiile care il înfățișează pe
secretarul general al parti
dului in mijlocul celor mai
tinere vlăstare ale țării, în
conjurat de zimbetele lor
luminoase. Gestul emoțio
nant de a-i lua in brațe, de
a-i stringe la piept pe pri
chindeii veniți să-l intimpine cu o floare, Cu o urare
curată ca apa de izvor,
mărturisește o caldă afec
țiune părintească. Dar și
altceva, mai profund, mai
cuprinzător : preocuparea
statornică față de destinul
tuturor copiilor țării, al ti
nerei generații, față de cei
in ochii cărora se oglindeș
te lumina celui mai frumos
timp al țării, viitorul co
munist.
O astfel de imaginesimbol este și cea pe care
o publicăm alăturat, o ima
gine desprinsă dintr-o filă
de istorie. 26 iunie 1965...
Prima vizită de lucru
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu in calitatea sa
de conducător al partidu
lui, vizită făcută oamenilor
plinii, oamenilor din Bără
ganul ialomițean, coopera

torilor din comuna Gheorghe Doja. Venise, la în
ceputul unui lung drum
care avea să devină cea
mai fertilă perioadă din
istoria țării, să se sfătuias
că cu țara, cu țăranii. To
varășul Nicolae Ceaușescu
a stat îndelung de vorbă cu
oamenii care lucrau în
cimp, apoi s-a fotografiat
impreună cu grupul de pio
nieri veniți să-l întimpine.
...Acum, in acest ianuarie
aniversar, impreună cu
primarul comunei, tova
rășul Nicolae Mihăilă, pri
vim fotografia din acea zi
de neuitat. Au trecut de
atunci 18 ani. 18 ani —
virsta majoratului unei ge
nerații, a unei epoci...
— Ce sint astăzi cei șap
te pionieri ?
— Toți oameni la casele
lor. Toți sint căsătoriți și
au la rîndul lor copii.
Elena lorgoiu este educa
toare, Georgeta Vlădăreanu, Mariana Sfetcu și Rodica Grtgore — contabile,
Mariana Teodor — subingineră, Doru Moșoiu — teh
nician constructor, iar Cor
nel Cioc — inginer chimist.

Și nu numai ei, ci și mulți
alții din aceeași generație
care ne-a îndreptățit încre
derea. S-au bucurat din
plin de condițiile oferite in
toți acești ani și au ajuns
oameni de ispravă.
in continuare am stat de
vorbă cu unii dintre ei, cu
părinții și rudele lor. Pri
vind cu emoție fotografia
ușor îngălbenită de vreme,
ei și-au rememorat mare
le drum străbătut de atunci. Și, intr-o legătură
firească, evocind
vizita
aceea de început făcu
tă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ei au ținut să
mulțumească in cuvinte
izvorite din suflet pentru
‘marea, permanenta grijă a
partidului, a secretarului
său general față de munca
și viața lor, față de prezen
tul și viitorul țării.
Georgeta Vlădăreanu, unul din copiii din fotogra
fie, își amintește :
— .Cind a sosit la noi to
varășul Nicolae Ceaușescu
• a fost întimpinat de tot
satul și unul din bătrini a
ieșit in față după datina
străbună cu piine și sare.

Noi, pionierii, i-am oferit
flori. După ce a primit bu
chetul de garoafe roșii, to
varășul Ceaușescu m-a
sărutat. Băieții mei —
Silviu care este pionier, și
Codrin, care este „șoim al
patriei" — de cite ori il
văd pe tovarășul Ceaușescu
la televizor mă roagă să
le povestesc despre acea
neuitată, zi.
— Credeți că noi cind
eram de virsta lor nu am fi
fost în stare să invățăm ca
ei?, ne spune cu neascunsă
mindrie mama Marianei
Teodor. Satul românesc a
avut întotdeauna copii în
zestrați la minte. Dar pe
vremea mea învățătura
costa scump. Trebuiau bani,
nu glumă!
— Cornel, băiatul lui
nenea Cioc, este inginer,
șeful secției catalizatori la
Rafinăria Vega. Neam de
neamul lor n-ar fi visat că
unul de-ai lor o să ajungă
stăpin pe instalații de mi
lioane de lei — intervine
profesorul Gheorghe Lupu,
și el fiu al satului.
— Acum, cînd vin acasă
copiii
noștri, imbrăcați

după ultima modă, unii in
mașini personale — li se
umple părinților inima de
mindrie. Să-i vadă, să știe
tot satul ce-au ajuns copiii
lori, ne spune nea Moșoiu,
unul din cei mai buni
fierari din cooperativa agricolă și al cărui băiat
este tehnician constructor,
dar nu unul oarecare —
subliniază el — ci tehnician-șef în București.
...$i relatările oamenilor
continuă — rostite cu pro
funzime șt cumpănire țără
nească, conturind imaginea
unei colectivități, a unei
generații, a. unei epoci.
Epoca deschisă de Congre
sul al IX-lea al partidului,
de gîndul și fapta revoluțipnară ale secretarului său
general. Iar povestea ade
vărată a unor copii din
Bărăgan care au urmat un
drum nevisat de înaintașii
lor, o simplă fotografie
dintr-un sat românesc fă
cută intr-o Istorică zi de
început, se constituie peste
ani intr-un .document viu
asupra acestei epoci. '

Mihai VIȘOIU

Comuna Gheorghe Doja, 26 iunie 1965
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Pictură de CORNEL BRUDAȘCU

Al
Eroii născuți din suferin
țele și aspirațiile poporu
lui, cei care s-au ridicat
la luptă in numele idealu
rilor lui de libertate si
dreptate, voievozii cei vi
teji și conducătorii clocoti
toarelor mișcări populare
ce au dus țara pe drumul
anevoios 'dar sigur al pro
gresului, neatîrnării, suve
ranității
naționale,
cei
care, intruchipind năzuin
țele fierbinți ale . mulțimi
lor, și-au identificat ființa
cu ființa patriei luptătoare,
vizionarii marilor epoci de
lumină din multimilenara
istorie românească și-au
înscris numele cu litere de
foc in conștiința poporului,
bucurindu-se firesc de re
cunoștința lui nestinsă.
Rapsozii și poeții le-au cîntat faptele glorioase răma
se de-a pururi vii in epo
peea poporului care a vă
zut, in astfel de eroi, oglin
da curată a propriului chip,
întruparea luptelor și as
pirațiilor sale. Oglindirea
personalităților de seamă
în conștiința poporului a
fost și este și astăzi, mai
mult ca oricînd, o mare
sursă de inspirație artisti
că, un puternic izvor de vi
brantă creație patriotică.
Volumul „ONOR COMAN
DANTULUI SUPREM", apărut zilele acestea la Edi
tura militară, este^ un eloc
vent exemplu in acest
sens, un exemplu dintre
numeroase altele, care sin
tetizează în metaforă și
simbol poetic sentimentele
de âl.easă prețuire și dra
goste fierbinte cu care na
țiunea întreagă îl încon
joară și-l urmează pe dru
mul său spre socialism și
comunism pe secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
„Prinos de dragoste, cinsti
re și devotament celui mai
iubit fiu al poporului ro
mân", care „vine din isto
ria străbună, / Viteaz și
drept, în lupte mai călii",
versurile transmit senti
mentul unanim că „noi cintindu-1 azi, cinstim Parti
dul, / poporul brav care
l-a zămislit" căci „E-n oanieni uriașa lui putere / Și
gindul lui inalt e gindul
lor / Și-ntotdcauna-1 vor
urma icbindu-l / Această
țară și acest popor". (Ser
giu Adam : „Cintec pentru
președintele țării"). în ochii
contemporanilor și ai ur
mașilor, marile personali
tăți istorice, cu un rol covîrșitor in îndeplinirea unor aspirații seculare, con
stituie trainice punți de le
gătură între prezent, trecut
și viitor, ele refac temei
nic unitatea in timp și spa
țiu a națiunii, dînd aripi
încrederii în forțele proprii
și stirnind mîndria, dem
nitatea națională : „înge-

patriei erou între eroi
mănînd trecutul, premiul,
viitorul, 7 El este vitejia,
onoarea și mîndria / de a
ne ști mai siguri stăaini- în
casa noastră / și de a fi
de-a pururi români în
România" (Constantin Avram : „Ctitor și-apărător
de stemă"). Ca în creația
populară, ca în doinele și
baladele strămoșești, naș
terea eroului este resimțită
ca o ivire organică din so
lul patriei, ca'o răsărire ce
angajează amplu forța și
rodnicia pămintului : „E
țara-ntreagă astăzi o lu
mină / Și noi lumini în
jur se răspîndesc / Din tot
ce este, / a fost și va să fie 7
Se-nalță dîrz stejarul ro
mânesc". (Virgil Carianopol : „Cit va fi țara"). Le
gătura adincă, indestructi
bilă dintre erou și popor,
dintre acela care întrucni-

dreptatea pe care a slujit-o
cu credință nedezmințită și
exemplară pasiune revolu
ționară : „Să fii chemarea
din străbuni,/ și tandru gest
a! primenirii / să crezi in
codri și lăstuni, / ivind din
piatră trandafirii, 7 vrăj
maș at umbrelor deșarte 7
să-nalți stindardul fără
moarte — / cînd neamul
ți-a strigat : «Să fii / la
bine și la greu în frunte», /
tu, comunistul cel dintîi, /
S-apritjzi luceferi noi pe
munte 7 ca-n veci de veci
să strălucească 7 de aur
slava românească". (Eugen
Frunză : „Bărbat cu țara
de-o ființă"). O frumoasă
viziune, epopeică, asupra
eroului înțeles ca o victorie
a naturii țării sale, ca o
izbîndă a elementelor firii
care i-au conferit geniala
știință a clarviziUnii și. pă-

Ceaușescu este o izbîndă
a poporului său
Ceaușescu. este ceea ce
nu i se mai poate
lua poporului
Ceaușescu este unde-a
ajuns poporul și nimeni
nu-I mai poate întoarce
(Ion Gheorghe : „ACEST
BÂRBAT ESTE O IZBIN
DA").

De aceea, „poporul sim
plu numele-i
rostește",
avind conștiința clară că
în personalitatea eroului
își vede oglindit propriul
său chip și că, la rindu-i,
fiul poporului nu cunoaște
alt țel decît fericirea pa
triei cu care se simte de-o
ființă, intr-o unitate in
inima vie a căreia răsună
cadența Idealului comunist:
„Erou intre eroi, un om

O emoționantă antologie de poezie
patriotică în Editura Militară
pează biruința celor m.Ti
alese trăsături ale națiunii
și patria ăl cărei fiu stră
lucit este constituie un adevăr esențial transfigurat
în pagini memorabile :

Fericită e Mama ce-aduce
pe lume asemeni copii
*
Dincolo de moarte
numele ei se binecuvîntă,
Secolele-i calcă pe umeri
,
cu stele vii,
Țărîna ii cintă, lumina
ii cintă,
Țara întreagă
o binecuvîntă.

Ea ne-a dat fiul tînăr
stejar să ne fie
Cu brațele-nlinse
ocrotitorul părinte.
Rădăcina cea mai adincă
de Românie,
Fruntea încinsă de gînduri ,
pînă ajunge fierbinte
Vatră a soarelui
ce focul sacru
în noi îl aprinde.
Cite secole am așteptat
pînă să vină zilele-aceste !
Cînd Toți în Ufiul trăim
si Unul în Toți pe vecie !
Priv'ți cum pulsează
astrele vremii pe creste I
Ascu'tați cum gîlgiie
Izvoarele de ană vie !
Cum cintă văzduhul :
glorie ție !“
(Ion Brad :
„ALESUL ALEȘILOR")

Ivit din popor ca „suflet
în sufletul neamului său",
bărbatul din fruntea națiu
nii noastre socialiste este
definit de curajul și erois
mul poporului său, ’ de
fierbintea lui aspirație spre

trunderii lucrurilor, demni
tatea munților și strălucirea
astrului solar :
M-am dus la apa apelor
și-am strigat :
Mulțumesc ție maica
apelor,
ție fluviu-părinte
Și fiicelor voastre
și feciorilor
izvoare și riuri :
Acest bărbat este lucrarea
voastră ;
Acest bărbat este izbinda
firii voastre, —■
Cum pătrundeți voi,
ocoliți
sau dați la o parte
Cu știința voastră genială
stavilele toate.
Incit ajungeți totdeauna
Ia țintă. [...]
M-am dus Ia muntele
munților
și i-am strigat :
Ascultă-mă să te laud
de-atita-nțelepciune,
De-atîta măiastră lucrare
.
să te slăvesc :
Acest bărbat este izbîndă
ta și-a tutu-or piscurilor
cele' din preajmă —
Tăria și întregimea
voastră au izbutit,
Ați zămislit un bărbat
cu demnitatea
înălțimilor [.„1

M-am dus in calea
oamenilor
și le-am spus :
Slavă vouă, meritați
de mult acers'ă izbîndă
V-ați ales un bărbat
curajos
cum și-I merită țara
Măsura și speranța
voastră
nu vor fi știrbite (...]

ales 7 Istoriei să-l scrie
noul mers / Adună țara de
la munți și șes / Să-și
poarte, liber, vrerea-n uni
vers. / Om între oameni,
brav bărbat al gliei, 7 Pen
tru Partid trăind, pentru
popor / El e chezaș că dru
mul României / Urca-va
demn și drept spre viitol. /
Poporul simplu numele-i
rostește / Din mari orașe-n
cel mai mic cătun. / Azi
Ceaușescu, spus pe româ
nește / înseamnă Cel Vi
teaz, Cel Drept, Cel Bun".
(Nicolae Dragoș : „Poporul
simplu numele-i rostește").
Văzind în conducătorul
partidului și statului un
militant neobosit pentru
libertatea și egalitatea în
viață și muncă a fiilor
României socialiste, poetul
cintă cu „versul revoluției"
înfrățirea nouă a destine
lor unite sub flamura ace
luiași ideal : „Cu versul
revoluției ii cînt / și-ai
unor zile de-nsoriri depli
ne I de El aduse pe acest
pămint / străvechi al înfrățitelor destine // Neîn
fricat, în vreme luptător /
eu il urmez și ii cuprind
cadența i c-un cînt ce-nscamnă-n graiul tuturor :,/
frăția, pacea și indepen
dența" (Miklăs Lăszlo :
„Cu versul revoluției il
cînt"). 11 cintă pentru
înaltele sale virtuți de om
și revoluționar, de ginditor
și strateg, de luminos
exemplu de patriotism, ti
neretul țârii, viitorul na
țiunii noastre socialiste :
„Avem in toate-un Coman
dant Suprem, / pe frontul
umanismului ftialt, / cu-

vîntul lui' — lumină de
destin / e limpede, și băr
bătesc, și cald ; U Avem in
toatc-un Comandant Su
prem, / pe cimpul unității
și-ai frăției, 7 în pieptul lui
senină arde /steaua / de
demnitate-a
României"
(Florin Costinescu : „Prin,
Ceaușescu năzuim sprenalt"), îl cintă ostașii sub
drapel, apărătorii frunta
riilor străbunei noastre pa
trii, cei care văd in co
mandantul suprem un mo
del de apărător al intere
selor țării, al demnității și
libertății ei,
■Semănător de noi și mari
idealuri, erou intre eroi,
învestit de națiune de a-i
conduce mindra , corabie
spre biruință pe marea
agitată a acestui veac fur
tunos, ' conducătorul po
porului român întruchi
pează fegăsirea de sine și
renașterea patriei române
care, luindu-șt in stăplnlre
prezentul și viitorul, își
regăsește, totodată, trecu
tul reașezat pentru tot
deauna in rama prețuirii și
a demnității :
Partidul a ales intr-insul
deplina-ntoaroere acasă,
Semănătorul regăsirii
istoriei de către noi,
I-s ochii plini de năzuință
și de lumină omenoasă
Eroi au fost, ne-arată
Dînsul, și incă vor mai
fi eroi.

Cîntăm în cinstea
dumneavoastră, din nou.
„Deșteaptă-te Române !“
Și vă primim cu tricolorul
și cu un cîntec de om bun
Portretul dumneavoastră
șade lingă portretele
bătrîne,
Lingă gorunii de la Țebea,
v-ați nemurit intr-un
gorun.
Din Pantheonul de la Alba,
ne vine zvonul de Unire.
E-nfiorarea unității
pe care-ați dat-o țării iar,
Și clopotul curat al Putnei
aduce națiunii știre
Că Ștefan Vodă v-a fost
dascăl de lupte, geniu
de hotar.
(Adrian Păvnescu :
„SEMĂNĂTORUL")

Unirea - opera proprie a poporului român
„Unirea națiunea a făcut-o !". Mi
hail Kogălnieeanu rostea acest mare
adevăr in primul parlament al
României. Tot el, cu același prilej,
sublinia : „Unirea e actul energic
ai întregii națiuni române".
Unirea Principatelor a fost marea
arenă națională pe care s-au afirmat
și s-au infruntat forțe și grupări
politice cu orientări felurite. Largi și
multiple dezbateri, cu căutări temei
nice ale direcțiilor, ale orientărilor
mișcării unioniste, au precedat mo
mentul ianuarie 1859. Predominantă a
fost orientarea spre mase, pentru
implicarea lor in lupta pentru unire.
Programe, cluburi, organe de presă,
comitete locale unioniste, reuniuni
publice numeroase abordau proble
ma unității naționale, prin prisma
intereselor națiunii. Purtătorii ideo
logiei unității naționale au fost căr
turarii pașoptiști care in timpul re
voluției s-au remarcat prin identifi
carea cu voința de eliberare socială
și națională a maselor populare. în
tot deceniul șase ei au rămas fideli
slujirii poporului, văzind in el teme
lia unității naționale, De aici consec
vența gîndirii lor social-politice și a
acțiunii practice îndreptate spre an
trenarea la lupta pentru unire a ma
selor largi. Divanurile ad-hoc din
Moldova și Țara Românească au fost
expresia actelor politice ale mișcării
unioniste bazate pe masele populare,
urmărindu-se trecerea chiar în pri
mul plan al acestor adunări a deputaților „păturilor de jos", cum se ex
prima ion lonescu de la Brad.
Reazimul larg popular al acțiuni
lor din anii imediat premergători
Unirii Principatelor s-a manifestat
pe fundalul unei intense activizări
și conștientizări a milioanelor de ro
mâni din sate și de la orașe. Mărtu
riile vremii grăiesc despre faptul că
„tot românul știa că vrea Unirea",
că de la această unjre așteaptă tăria
tării, fiind în stare de orice jertfă
care i-ar cere această unire. Tumul
tul popular din preajma anului 1859,
care anunța apropiata unire a Mol
dovei cu Muntenia, a cuprins și ma
joritatea populației din Transilvania,
care era românească și care vedea
in faptele fraților lor de peste Carpăți apropiata împlinire a năzuințe
lor lor, exprimate ’ deschis la 1848 :
„Vrem să ne unim cu Țara". în
„Istoria românilor din Dacia Supe
rioară" (1851), scrisă de transilvanul
Al. Papiu Ilarian, poporul român
era îndemnat să lupte pentru unita
tea sa, unitate socotită condiție fun
damentală a existentei neamului —•
„Scăparea noastră este numai in na
ționalitate, unire, subsistența și in
dependența națiunii". Ilarian vedea
unitatea românească avind în centru
munții Carpați. pe care ii considera
„coloana vertebrală a pămintului ro
mânesc". iar ca forță realizatoare a
Unirii „poporul din toate provinciile
noastre".
.Voința și dorința arzătoare de
unire a țărilor române sint cuprin
se in scrierile anilor ce au precedat
Unirea Principatelor, mai ales in pu
blicistica epocii. Aceste scrieri
marchea^ cu claritate rolul și locul
maselor in pregătirea și înfăptuirea
Unirii din 1859. Revista .Junimea
română" scria, incă in 1851, despre
rădăcinile adinei ale ideii unității
naționale : „Ideea unității române,
înainte de a fi propovăduită de scrii
torii români ai veacului acestuia de
deșteptare, a fost in inima domnito
rilor și căpitanilor viteji și in neobo
sita muncă și străduință a țăranului",
în articolul-program al revistei „Re
publica română" se arăta că unirea
va însemna „o patrie cu zece milioa
ne de români care să aibă toți ace
leași drepturi și aceleași datorii",
Patrioții români din exil îndemnau
pe cei din țară să înființeze cit mal
multe gazete românești care să ple
deze cauza Unirii, sprijinindu-se pe
masele populare : „aveți in Bucu
rești un element sublim, cu care
puteți face minuni de veți ști să-l
atrageți la voi. Vorbim de clasa aceea
ce se numește de jos și care prin

Inima și căldura ei este mai presus
de toate".
Cînd, in 1856, pacea de la Paris lua
In dezbatere problema doleanțeldr
românilor, mișcarea unionistă- și-a
afirmat cu toată forța hotărirea de a
impune marilor puteri voința de
unire a principatelor române. Diver
gențe și interese ale acestor puteri
ridicau piedici ce păreau de netre
cut în calea unității românești. O
încordare generală, a întregului po
por, de la militanții unioniști pînă la
elăcașii satelor moldave, muntene și
oltene, a afirmat cu energie decizia
poporului român de a înfăptui Unirea
Principatelor. Dădea limpede expre
sie acestei unanime hotăriri publi
cația „Steaua Dunării" care îndem
na : „Strigătul — Unirea Principa
telor — Suveranitatea statului român
— să străbată munții, cimpiile, văile
și dealurile noastre, să umple aerul,
să răsune pină la unghiurile păpiîntului cele mai depărtate, ca lumea
întreagă să se încredințeze că Unirea
este suflarea ponorului român, că
ea este glasul României... Unirea
Principatelor nu-i o unire de elemen
te eterogene ; ea este o unire de
români cu români. Moldovenii și
muntenii sint un singur neam, o sinProf. univ. dr. docent
Titu GEORGESCU

gură familie, ei nu sint nici moldo
veni, nici munteni, ci numai ro
mâni".
Unirea a fost a țării, a acestui
neam, rezultînd din dezvoltarea na
țiunii române. De aceea a și izbutit,
in pofida piedicilor unor puteri
ostile. Sprijinul unor țâri europene
a ieșit in intîmpinarea voinței de
unitate a poporului român. Unirea s-a
decis aici, pe pămint românesc, printr-o antrenare crescîndă a maselor,
mai ales intre anii 1856 și 1859, încă
in vara anului 1856 la Iași s-a con
stituit societatea „Unirea" care-și
propunea să organizeze politic, cultu
ral, publicistic mișcarea de unificare
a celor două principate. Toate orașele
Moldovei au cunoscut vitalitatea
acestei mișcări care a obținut ade
ziunea populației „aproape în una
nimitate", cum scria istoricul A. D.
Xenopol, completind : „reprezentan
ții separatismului erau foarte rari".
în martie 1857 a luat ființă și la
București un Comitet Central al Uni
rii care își fixa un program politic
asemănător celui de la Iași, avind
între principalele direcții de acțiune
pe aceea de cuprindere a unor mase
cit mai largi intr-o acțiune politică
bine coordonată. Prin concomitenta
activităților din Moldova și Munte
nia, prin cooperarea strînsă a militanților unioniști se demonstra o dată
in plus unitatea națională și con
știința unității ajunsă la treapta cu
prinderii largi a maselor populare.
Participarea reciprocă la manifestă
rile unioniste din orașele muntene și
moldovene, desfășurarea acestor ac
țiuni comune, răspîndirea publica
țiilor in ambele Principate, pregăti
rile intense pentru alegerea deputaților Unirii în Divanurile ad-hoc,
toate au fost însoțite de mari mul
țimi, de sprijinul popular, fără de
care ar fi rămas niște acțiuni izo
late, fără finalitate.
Unirea devenise, in conștiința tutu
ror, însuși principiul existenței na
țiunii române. Semnificativ pentru
modul in care masele populare, ță
rănimea in primul rînd, au reprezen
tat suportul de neclintit al Unirii
este momentul alegerilor. Moș Ion
Roată, pontașul de la Putna. era el
însuși o întreagă 'istorie a acestui
popor supus atîtor vicisitudini, dar
înnobilat de o aleasă demnitate și de
un rar umanism. Prin cuvintele ță
ranului vrincean se auzea, în râs-'
punsul dat marelui boier, vocea unui
întreg popor, viteaz, harnic, neclin
tit, înțelept, care știa ce vrea și ce

poate in acele momente ale istoriei.
Cînd caimacamul Vogoride a falsifi
cat alegerile spre a reuși partida
antiunionistă, țoată țara Moldovei a
protestat, ajungindu-se la mișcări
care cu greu au fost împiedicate să
nu se generalizeze. Manevrele marii
boierimi conservatoare dinăuntru și
ale inspiratorilor de peste hotare nu
mai erau în măsură să stăvilească
dorință și voința maselor pentru
Unirea Principatelor. Ziarul „Secolul"
scria in paginile sale : „Dacă ar ii c'J
putință ca nația română, adică toți
românii din Valahia și Moldavia sâ
fie azi întrebați a arăta de-a dreptul
și prin ei înșiși care sint dorințele
lor, negreșit, nu încape nici o îndo
ială că toți, ca un singur om, ar
cere cu glas mare și patriotic : unirea
țărilor". Aici se află explicația anu
lării alegerilor falsificate din Moldo
va și organizarea de noi alegeri în
care poporul să-și poată exprima
deschis adeziunea și a-și alege depu
tății. Rezultatul vorbește de lș sine :
din 86 deputați aleși, numai doi erau
potriynici Unirii. Deputății țărănimii,
cîte unul pentru fiecare județ, aleși
intîia oară in asemenea adunări na
ționale reprezentative, au participat
la dezbateri, la elaborarea documen
telor, dindu-și adeziunea deplină și
entuziastă la înfăptuirea Unirii
Principatelor. Ei au pus in di;‘S<
*4e
necesitatea unor reforme de s - tu
ră in privința proprietății, rai /uri
lor sociale, a drepturilor cetățenești,
legînd intim unitatea și libertatea na
țională de drepturile și libertățile
maselor. Doleanțele deputaților ță
rani in adunările ad-hoc purtau pece
tea noii epoci, exprimind în același
timp nevoi și cerințe a căror vîrstă
se număra cu veacurile. în ședința
din octombrie 1857 a Adunării ad-hoc,
Mihail Kogălnieeanu conchidea asu
pra cauzelor care au dus la izbinda
unioniștilor in alegeri : „Inima po
porului nu inșeală niciodată. Să as
cultăm, fratilor/inima poporului nos
tru ; să ascultăm glasul și interesul
nației noastre care strigă neîncetat :
Unire și iar Unire".
Larga adeziune a maselor popu
lare la actul politic al Unirii Princi
patelor a inriurit și opinia publică
internațională, avind ecou în recu
noașterea de către Conferința de pace
de la Paris a cerinței nestrămutate
a românilor pentru unitate națională.
Dar „Convenția" elaborată de către
puterile semnatare ale păcii a căutat
să iasă in intîmpinarea poporului ro
mân numai în parte, prevăzind un
statut politic și administrativ pentru
„Principatele Unite ale Moldovei și
Țării Românești, fiecare cu un Domn
al ei, cu guvernul și adunarea ei le
gislativă".
Va urma încă o fază, care va pune
In lumină iarăși forța și voința pa
selor populare — aceea a adună'rilor
elective care trebuiau să desemneze
pe cei doi domnitori. Alegerile s-au
desfășurat sub semnul unor mari
manifestații de masă mai ales la
București, Iași și Focșani, ultimul
oraș urmînd să fie, în concepția re
prezentanților puterilor apusene, un
important centru, un gen de capitală
intermediară. Unele deosebiri de vedgrl în privința candidaților Ia func
ția de domnitori in cele două Prin
cipate au fost atenuate, pină la dis
pariție, datorită marilor întruniri
populare care cereau Unirea deplină.
După ce. Ia 5 ianuarie 1859. într-un
entuziasm general, la Iași a fost ales
ca domnitor colonelul Alexandru
Ioan Cuza, la București adunarea electivă, eludînd hotăririle Convenți
ei de la Paris, a decis alegerea ace
luiași domnitor, la 24 ianuarie. Cu
dreptate scria, deci, Nicolae Iorga :
„Unirea fusese cea mai îndrăzneață
și mai înțeleaptă faptă a națiunii ro
mânești. îndrăzneață pentru că s-a
săvirșit împotriva voinței și dorinței
marilor puteri europene, înțeleaptă,
pentru că, după veacuri de zbi'ciumări, părinții patriei prevăzuseră in
sfîrșit că numai unirea poate să r 5
pirghia de înălțare a neamule,
mânesc".

Reunind flori alese din
unanimul sentiment de
dragoste și recunoștință cu
care națiunea noastră il
înconjoară pe cel mai ales
fiu al său, volumul „Onor
comandantului suprem" se
constituie într-un cald și
vibrant omagiu. într-un
simbol al prețuirii cu care
întotdeauna poporul nostru
și-a cinstit personalitățile
proeminente, eroii care
l-au condus cu vitejie si
înțelepciune spre zarea
unei lumi mai bune și mai
Deputați țărani din Aduncrea od-hoc o Moldovei (1857). Pe fotografie, Mihoil Kogălnieeanu o scris : „Temelia cosei"

(Urmare din pag. I)

In acest context, producția de
cereale va continua să consti
tuie problema fundamentală a
agriculturii românești, astfel ea
in 1935 să ajungem la o recoltă de
27—28 milioane de tone, mai ales
prin sporirea substanțială a randa
mentului la hectar. Sporirea pro
ducției culturilor tehnice va asigu
ra necesarul de consum intern de
ulei, zahăr, fibră de in și cinepă
etc, în timp ce legumicultura, viti
cultura și pomicultura, pe lîngă sa
tisfacerea deplină a nevoilor de
consum intern, vor asigura și dis
ponibilități pentru export. Sporirea
producției animaliere. îndeosebi a
celei de carne — de la un consum
pe locuitor de 68 kg în 1982 la
75—80 kg in 1985 — va putea asi
gura realizarea in bune condiții a
programului de autoaprovizionare.
dar și însemnate rezerve pentru
alte necesități, inclusiv pentru ex
port.
Un alt obiectiv al noii revoluții
agrare il constituie creșterea puter
nică a productivității muncii —
baza eficienței economice in pro
ducția agricolă. Aceasta presupune
folosirea completă și constantă a
forței de muncă din agricultură, in
condițiile creșterii, stabilității forței
de muncă. în viitbr. creșterea pro
ductivității muncii se va 'realiza in

mai mare măsură prin folosirea
mai productivă a întregului poten
țial uman al satului, ceea ce va in
fluenta pozitiv și evoluția venitu
lui național creat in agricultură și
eficienta economică a producției
agricole.
Dealtfel, reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor de producție,
in general, și a celor materiale, ir,
special. îmbunătățirea calității pro
duselor in vederea creșterii renta
bilității ca unică sursă de autogestiune economică, de autofinanțare
la nivelul fiecărei Unități agricole,
se impun cu și mai multă tărie
deoarece numai pe această bază se
pot asigura creșterea veniturilor
fiecărui cooperator sau muncitor
agricol, sporirea venitului național,
a' bogăției naționale a patribi.
Soorirea puternică a producției
agricole va permite intensificarea
schimbului de produse dintre sat și
oraș, intre agricultură și. industrie.
* alianțe dintre clasa muncitoa
Or
re și țărănime, dintre sat și oraș,
se concretizează in primul rind in
producție, in realizarea schimbului'
de produse agroalimentare și in
dustriale. De aceea, între fondul de
autoaprovizionare și fondul de stat
există o strînsă legătură : autoconducerea și autoanrovizionarea cer
creșterea răspunderii pentru reali
zarea fondului de stai, de care de
pind satisfacerea nevoilor generale

ale țării. întărirea alianței muncitorești-țărănesti, chemată să asigu
re mersul înainte al națiunii noas
tre spre societatea socialista multi
lateral dezvoltată, spre comunism.

PÎRGHIILE ECONOMICE DE
ÎNFĂPTUIRE A NOU REVOLUȚII
AGRARE. Elaborind conceptul teo

sporită se va acorda in continuare
programelor de îmbunătățiri fun
ciare. mai ales a celor de desecări
și asanări, precum, și de combatere
a eroziunii solului etc.
Un loc central in sistemul pir
*
ghiilor de înfăptuire a noii revo
luții agrare il ocupă folosirea inte
grală și intensivă a pămintului —

din soiuri de mare randament,
ameliorarea și crearea de noi
rase de animale, in elaborarea
de tehnologii adecvate solului,
plantelor sau categoriei de anima
le. tn același timp, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat in
repetate rinduri că un obiectiv de
maximă urgență in acest domeniu

Noua revoluție agrară
retic. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a precizat și căile concrete de ma
terializare in practică, intre care
un loc esențial il ocupă politica de
investiții, pentru modernizarea teh
nică și tehnologică a agriculturii.
Numai pentru acest an, moderniză
rii agriculturii, inclusiv silvicultu
ra și gospodărirea apelor, ii sint
alocate 38,4 miliarde lei. reprezentind aproape 16 la sută lin totalul
investițiilor pe șconomie. Pe aceas
tă bază, oină in 1985 va ti incheiată complet mecanizarea tuturor lu
crărilor agricole, iar consumul de
îngrășăminte chimice la hectar se
va aprooia de cel din țările cu
agricultură dezvoltată ; o atenție

principalul mijloc de producție în
agricultură, componentă de neinlocuit a avuției naționale. Sporirea
puternică a randamentelor la hec•tar nu se poate realiza decit prin
conservarea și ridicarea potenția
lului productiv al pămintului. oreocupare care devine o îndatorire
cetățenească, indiferent de forma
de oroprietate asupra pămintului.
Dat fiind caracterul științificotehnic al noii revoluții agrare in
România, un’ rol da seamă în in-,
făptuirea ai revine cercetării știin
țifice agricole. Creșterea rolului
științei in înfăptuirea noii revolu
ții agrare se va afirrffa in produce
rea și asigurarea cu semințe

II constituie consolidarea și gene
ralizarea in producție a rezultatelor
bune de pînă acum, a soiurilor, hi
brizilor și raselor de animale au
tohtone care au permis deja obți
nerea unor randamente superioare
la hectar sau pe animal. în același
timp, imperativele noii revoluții
agrare cer ridicarea activității de
cercetare științifică la nivelul atins
pe plan mondial. Rezultatele de
pină acum și forțele de care dispu
nem atestă faptul că știința agri
colă poate avea un rol tot mai im
portant in realizarea noii revoluții
agrare.
Cea mai Importantă pirghie in
procesul complex și de durată

de înfăptuire a noii revoluții agra
re rămine însă omul. De aceea,
alături de asigurarea cu brațe de
muncă, de maximă importanță și
urgență este ridicarea nivelului
profesional al tuturor celor care lu
crează ■ in și pentru agricultură,
prin perfecționarea tuturor forme
lor de invâțămint agricol, in sen
sul legării lor mai strinse de expe
riența și practica agriculturii ro
mânești. Pregătirea cadrelor eu stu
dii superioare, prin integrarea mai
strinsă a invățămintului cu pro
ducția. așa cum a conceput-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu. este che
mată să asigure încadrarea acesto
ra in muncă imediat după termina
rea facultății. Progresul tehnic și
tehnologic — Impus de revoluționarea bazei tehnico-materiale a
agriculturii — impune ridicarea
pregătirii profesionale a mecaniza
torilor, a lucrătorilor agricolh a în
tregii țărânimi, ceea ce implică îm
bunătățirea activității de pregătire
profesională și tehnică a activității
invățămintului agrozootehnic de
masă, de calificare și recalificare,
inclusiv de «recalificare și dezvol
tare a cunoștințelor specialiștilor
din toate domeniile de activitate.
înfăptuirea noii revoluții agrare
nu este o operă de birou sau apa
najul unui cerc restrins de inițiați.
Ca orice revoluție, ea se bazează

pe forța creatoare a maselor de oa
meni ai muncii din agricultură. Ca
revoluție care se desfășoară insă in
cadrul relațiilor de producție socia
liste. in care statul democrației
muncitorești iși manifestă rolul con
ducător. ea solicită mobilizarea tu
turor organelor și organismelor care
constituie
sistemul ' democrației
noastre socialiste. în această ordi
ne de idei, secretarul general al
partidului cere creșterea rolului și
perfecționarea activității consiliilor
unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, a consiliilor de con
ducere din I.A.S., S.M.A. și C.A.P.,
al adunărilor generale ale oameni
lor muncii și cooperatorilor, al con
siliilor populare, al organelor teri
toriale de stat pentru conducerea
agriculturii și al Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare.
tn gindirea sa larg cuprinzătoare,
însăși creșterea rolului conducător
al partidului in agricultură are
drppt coordonată definitorie rea
lizarea programelor de dezvoltare a
agriculturii, de infăotuire a noii
revoluții agrare — etapă ce mar
chează drumul evoluției agriculturii
românești sore dezvoltarea Intensi
vă, <Ț,e mare randament și eficiență
economică, spre binele și progresul
necontenit al patriei noastre socia
liste.
.... s-
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Uniunii Sovietice
tilaterale — politice, economice, tehnico-științiflce, culturale și in alte
domenii. Sîntem profund convinși
că adincirea și extinderea continuă
a legăturilor noastre bilaterale, .a
colaborării în cadrul Tratatului de
la Varșovia și al Consiliului Econo
mic de Ajutor Reciproc vor cores
punde și în viitor intereselor funda
mentale ale popoarelor noastre".
Ambasadorul sovietic a exprimat
hotărirea de a contribui Ia dezvolta
rea și adincirea continuă a priete
niei și colaborării româno-sovletice.
Președintele NICOLAE CEAUSESCU,
primind scrisorile de acreditare, a
mulțumit pentru salutările și ură
rile adresate și a transmis tovară
șului I. V. Andropov, Comitetului
Central al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem si Consiliului de
Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor so
vietice un salut prietenesc și urări
de noi și tot mai mari succese in
construcția comunistă, din partea
sa. a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliului
de Stat și Guvernului Renublicii So
cialiste România, a poporului român..
în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se spune : „Co
muniștii, oamenii muncii din țara
noastră se bucură de. realizările ob
ținute de popoarele sovietice. sub
conducerea partidului lor comunist,
în dezvoltarea economico-socială, în
construcția socialistă si comunistă a
țării. în spiritul tradiționalelor le
gături dintre partidele, țările și po
poarele noastre, relațiile româno-sovietice, bazate De principiile socia
lismului, ale deplinei egalități în
drepturi, independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc

(Urmare din pag. I)

Ambasadorul EVGHENI MIHAILOVICI TIAJELNIKOV, inmînînd
scrisorile de acreditare, a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Socialiste
România, întregului popor român,
salutări prietenești și urări cordiale
de succes în construirea societății
socialiste, din partea tovarășului Iuri
Vladimirovici Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a Comite
tului Central al P.C.U.S., prezidiului
Sovietului Suprem și Consiliului de
Miniștri ale U.R.S.S., a întregului po
por sovietic.
In
cuvintarea
ambasadorului
U.R.S.S. sa spune ! „Relațiile sovieto-române, care au adinei rădăcini
istorice, au cunoscut o dezvoltare
deosebită după eliberarea României
de sub jugul fascist. în prezent, re
lațiile noastre, care se edifică pe baza
Tratatului de prietenie, colaborare și
asistență mutuală, a Declarației co
mune din 1976, au un caracter mul
tilateral și profund. Popoarele și ță
rile noastre sint în mod obiectiv
unite de comunitatea idealurilor co
muniste, de înaltele țeluri în lupta
pentru un viitor luminos".
Subliniindu-se că poporul sovietic
se bucură .sincer de succesele obți
nute de
tenii muncii români, sub
conducere/ partidului comunist, în
anii construcției socialiste, în cuvîn
tare se arată : „Comitetul Central al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și guvernul sovietic sînt
animate de dorința de a face tot ce
e posibil pentru întărirea Prieteniei
noastre frățești, a colaborării mul-

și întrajutorării tovărășești, cunosc
o dezvoltare continuă pe tărîm poli
tic, economic, cultural, tehnico-științific șl în alte domenii. Sintem con
vinși că, în spiritul convorbirilor și
înțelegerilor la nivel înalt, al pre
vederilor Tratatului de prietenie, co
laborare și asistența mutuală și al
altor documente bilaterale, există
toate condițiile ca prietenia frățeas
că și colaborarea multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre Republica Socialistă
România și Uniunea Sovietică, con
lucrarea lor itetivă pe arena inter
națională să se dezvolte și mai pu
ternic in viitor, în interesul popoa
relor noastre, al cauzei generale a
socialismului și păcii".
In cuvîntare este relevată apoi
munca însuflețită pe care poporul
român o desfășoară pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XÎI-leâ și ale Conferinței
Naționale a partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat ambasadorului sovietic urări
de succes în realizarea misiunii în
credințate, asigurindu-1 de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal.
După solemnitatea inmînării scri
sorilor de acreditare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. într-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul Evgheni Mihailovici Tiajelnikov.
La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru Anostoiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Ambasadorul Cubei
hotărîrea ambasadorului cubanez de
a face totul pentru dezvoltarea
continuă a prieteniei și colaborării
între țările și popoarele noastre.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru urările adresate
și a transmis, din partea sa. a Parti
dului Comunist Român, p Consiliului
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, a poporului român,
un cald salut prietenesc și cele mai
bune urări tovarășului Fidel Castro
Ruz, Partidului Comunist din Cuba,
Consiliului de Stat și Consiliului de
Miniștri, poporului cubanez prieten.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului român se exprimă satisfacția
pentru cursul ascendent al raportu
rilor româno-cubaneze, precum și
convingerea că aceste relații se vor
dezvolta și în viitor, în interesul po
poarelor român și cubanez, al cauzei
socialismului și păcii în lume.
După ce se subliniază că poporul
român desfășoară în prezent o inten
să activitate pentru transpunerea în
viață a hotărîrilor Congresului al
Xîî-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, în cuvîntare se eviden
țiază preocuparea permanentă a
partidului și statului nostru pentru o
largă conlucrare între popoare, pen
tru instaurarea unui climat de încre-

(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul RODNEY LOPEZ CLE
MENTE a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu, guvernului, parti
dului comunist șl poporului român
un frățesc și cald salut din partea
președintelui Consiliului de Stat și
Consiliului de Miniștri, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, tovarășul
Fidel Castro Ruz. .
în cuvintarea prezentată cu acest
prilej de ambasador sînt subliniate
bunele relații statornicite între ță
rile noastre, apreciindu-se că n. con
tribuție esențială la dezvoltarea aces
tor raporturi au avut-o convorbirile
și întilnirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Fidel CaStro Ruz.
După ce se subliniază că actuala
situație internațională este deosebit
de complexă și se evidențiază prin
cipalele orientări și obiective ale po
liticii externe a Republicii Cuba, în
cuvintare este exprimată hotărîrea
Republicii Cuba de a dezvolta în
Continuare conlucrarea româno-cubaneză pe arena mondială, în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, rasismului și apartheidului,
pentru destindere și pace. în cuvin
tare este exprimată, de asemenea,

Adunare cu activul de partid
din unitățile și marile unități care lucrează
la construcția Canalului Dunăre—Marea Neagră
Miercuri, la Medgidia s-a'desfășu
rat adunarea cu activul de partid din
unitățile^și marile unități care lu
crează la construcția Canalului Du
năre—Marea Neagră, pentru analiza
îndeplinirii calitative a sarcinilor ce
revin armatei din ordinul comandan
tului suprem privind executarea lu
crărilor pentru deschiderea naviga
ției pe canal la termenul stabilit.
La lucrările adunării a participat ,
general-colonel Constantin Olteanu,
memb, 'i. supleant al Comitetului Po
litic ;■ esțutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru. apărării naționale.
Participanții la adunare au supus
unei analize aprofundate, în lumina
ideilor, a sarcinilor și indicațiilor
desprinse din magistralul Raport al
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Conferința Națională a partidului,
modul în care unitățile militar care
lucrează la construcția noii artere de
ape a țării își îndeplinesc cu cinste
îndatoririle ce le revin, în condiții
de eficiență sporită, urmărlndu-se
permanent creșterea productivității
muncii și a calității lucrărilor, redu
cerea costurilor de producție, econo
misirea de materii prime și mate
riale.
S-a analizat, de asemenea, stadiul
realizării sarcinilor suplimentare ce
au" fost încredințate armatei cu pri
lejul vizitei efectuate pe canal, în
vara anului 1982, precum și măsurile
ce trebuie întreprinse pentr-u înscrie
rea tuturor lucrărilor în graficele de
execuție.
In încheierea adunării, partici
panții au adoptat textul unei te
legrame adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, co
mandantul sunrem al Forțelor noas
tre Armate, în care se spune:
„Activul de partid al marilor uni
tăți șl unităților care particină la
construcția Canalului Dunăre—Marea
Neagră, jntrunit pentru a dezbate
sarcinile ce revin comandanților, or
ganelor și organizațiilor de partid șl
ale U.T.C. privind înfăntuirea măsu
rilor rezultate din documentele Con-

ferinței Naționale a partidului din
decembrie 1982 și executarea ordinu
lui dumneavoastră pentru deschide
rea navigației pe acest drum la ter
menul stabilit, cu un profund senti
ment de mîndrie patriotică își ex
primă deplina adeziune față de po
litica internă și externă a partidului
și statului nostru, fată de conținutul
tezelor și ideilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică cuprinse
în magistralul Raport prezentat de
dumneavoastră Conferinței Naționale
a partidului.
Comuniștii, întregul personal din
unitățile și marile unități care lu
crează pe acest impunător șantier
vă asigură, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. de devo
tamentul nețărmurit pe care-1 nu
tresc față de pgrtid și popor, față
de dumneavoastră personal, de hotă
rîrea lor nestrămutată de a ațționa
cu toată fermitatea pentru ridicarea
pe o treaptă nouă, calitativ superioa
ră, a muncii lor, în vederea îndepli
nirii la termen a misiunii încredin
țate.
Folosim acest prilej, acum, în
preajma omagierii a 50 de ani de
activitate revoluționară și a aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere,
să vă exprimăm sentimentele noas
tre de înaltă stimă și prețuire, de
profund respect, să vă adresăm cele
mai călduroase urări de sănătate,
ani multi și fericiți, putere de muncă,
spre binele și fericirea ponorului
român, pentru propășirea scumpei
noastre patrii, România socialistă.
Vă asigurăm, mult stimate și Iubi
te tovarășe comandant sunrem, că
Vom face totul nent-u ca sarcinile ce
ne revin din hotărîrile Congresului al
XII-lea șl Conferinței Naționale ale
partidului să fie traduse în viată cu
efioiență snorită, angajîndu-ne că nu
vom precupeți nici un efort oentru a
ne onora îndatoririle, muncind cu
abnegație și dăruire, oentru a fi gata
în orice moment Ca. împreună cu în
treaga națiune, să îndeplinim misiu
nile încredințate d® anărare a Inde
pendentei, suveranității și integrități
teritoriale a scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România."

cinema
• Comoara: VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11.30: 13,30; 16: 18: 20. MELODIA
(12 06 88) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Mama; CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Haiducul năzdrăvan — 9.15;
11;
12,45: 14.13: 16: Mofturi 1900 — 17.45:
19.45 : DOINA (16 35 38).
• Năpasta: LIRA (317171) — 15,30;
18: 20.
• Actorul și sălbaticii :
DRUMUL
SĂRII 31 28 13) — 15.30; 19.
• .Cu miinile curate :
FERENTARI
(80 49 85) — 15.30: 17.30: 19.30.
• Secvențe : PACEA (60 30 85) — 15.30:
17.30; 19.30, VIITORUL (11 48 03)
—
«15.30: 17,33; 19,30, FLACARA (20 33 40)
— 17,30; 19,30.
e Maria Mirabela: MIORIȚA <14 27 14)
— 9; 11.15: 13.30, TOMIS (21 49 46) —
9: 11.15: 13,30.
• Quo vadis homo sapiens : MIO

RIȚA — 15.45; 18; 20, TOMIS — 15,45;
18; 20.
• Competiția : SALA MARE A PA
LATULUI - 17.15: 20. SALA MICA A
PALATULUI —
16,30:
19.
SCALA
(11 03 72) — 9.15: 11.45; 15,15;
17.45;
20,15. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15;
13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Munții în flăcări — 9; Transportul
— 11; 13,15: 15,30; 17,43; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
• Război și pace (s. III, IV) : CAPI
TOL (16 29 17) - 9: 13.30; 18.
• Combinația : BUZEȘT1 (50 43 58) —
15,30: 17.90; 19.30.
< Tăunul:
DACIA
(50 35 94) — 9;
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.
• Anna celor o mie de zile : SȚUDIO
<59 53 15) — 10; 13: 16; 19.
• Bani grei : UNION (14 49 04) - 9.30;
11,30: 13,30: 15.43: 18; 20.
• Raidul vărgat: AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15: 13,30: 13.45: 18: 20. .
• Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 11 : 14,30: 18.30.
• Operațiunea Anti-„Tigru“ : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16: 18: 20.
• Sindromul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11.30; 14: 16.45; 19.15. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11.30; 14,15; 17; 19.30,

dere, securitate, colaborare și pace în
lume. „Sîntem profund îngrijorați —
se arată în cuvintare — de încordarea
la care s-a ajuns în viața interna
țională și considerăm că trebuie fă
cut totul pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru eliminarea
politicii de forță și dictat, de reîm
părțire a lumii în zone de influen
ță, pentru încetarea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, in
primiți rînd la dezarmare nucleară,
pentru soluționarea tuturor conflicte
lor dintre state numai și numai pe
cale pașnică, pentru o politică fer
mă de destindere, de colaborare și
pace".
în încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a urat ambasadorului
cubanez succes deplin în activitatea
sa și l-a asigurat de întregul sprijin
al Consiliului de Staț, al guvernu
lui și al său personal.
După solemnitatea prezentării scri
sorilor de1 acreditare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut o convorbi
re cordială cu ambasadorul cubanez,
- Rodney Lopcz Clemente.
- La- solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe,, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat..
•

tv
PROGRAMUL 1
11,03
11,05
12,00
12.15
12,35

,
13,00
16,03
16,05
16.33
17,53
18,03
20,03
20,30
20.50
21.15
21.33

22,00

Telex
Ecran de. vacanță
Atenție la... neatenție
Actualitatea economică
Ansamblul folcloric
,,Codrulețul“
al întreprinderii. mecanice
Mija,
județul Dîmbovița
închiderea programului
Telex
Poezia iubirii de țară...
Studioul tineretului
1031 de seri
■
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Cîntecul și poezia care ne-au în
soțit Istoria
Forum politico-ideologic. Idei ma
jore din documentele Conferinței
Naționale a partidului
Am o țară ca o floare — melodii
populare
Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunii.
Dirijor :
Paul
Popescu. în pauză : Saptămîna în
pagini de cronică muzicala
22,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20
ianuarie, ora 20 —. 23 ' ianuarie, ora 20.
în țară : Vremea va continua să se ră
cească, mai ales în primele zile. Cerul
va fi schimbător în vestul și nordul tă
rii și mai mult noros în rest. Vor că
dea precipitații temporare, mai ales sub
formă de ninsoare, mai frecvente
în
jumătatea de sud-est a țării. Vîntul va
sufla moderat cu intensify că ri în zona
de munte și estul țării, unde va spul
bera pe, alocuri zăpada. Temperaturile
min'me vor fi cuprinse între minus 12
și minus 2 grade, izolat mai coborâte
în depresiuni, cele maxime vor oscila
între minus 5 și plus 5 erade. în Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească. Cerul vă fi temporar noros. Vor
cădea precipitata, mal ales sub formă
de ninsoare. Vîntul va sufla moderat,
cu intensificări. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 5 și m’nus
3 grade, cele maxime vor oscila între
zero și trei grade. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

MODERN (23 71 01) — 9; 11.45: 14.30;
17,15: 20. CULTURAL (83 50 13) - 9;
11.3-0: 14 : 16,45: 19.30.
• Intîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 11,30; 14; 16.45;
19,15.
• Imperiul
contraatacă :
PATRIA
(11 86 25) — 9: 11.45; 14.30; 17.15: 20,
EXCELSIOR (65 49 45) - 9: 11,45; 14.30;
17.15; 20. GLORIA (47 46 75) - 8.45;
11,30:
14,15:
17:
19.45.
FLAMURA
(85 77 12) - 9: 11.45; 14.30; 17.15: 20.
• Domnul
miliard :
FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Războiul
stelelor j
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11.30: 14: 16.45: 19.30.
• Șeriful din Tennessee : GIULEȘTI
(17 55 46) - 9: 11.15; 13.30; 13.45: 18: 20.
• Piedone africanul : COTROCEN1
(49 48 48)
14: 16.30: 19.
0 Zbor mortal: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: II: 13: 15.30: 17.45: 20.
• Amnezia: VOLGA (79 71 26) - 9;
11,15: 13.30; 15.45: 18: 20.15: COSMOS
(27 54 95) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Provocarea dragonului : POPULAR
(35 15 17) — 13; 17.15; 19,30.
• Papillon : MUNCA
(2159 97)
—
16; 19.

Semnarea unui protocol privind colaborarea
economică dintre România și Polonia
în conformitate cu înțelegerile
stabilite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Wojciech Jaruzelski pri
vind dezvoltarea și adincirea, in
continuare, a colaborării economice
și tehnico-științifice, precum și a
specializării și cooperării în produc
ție, în perioada 17—19 ianuarie au
avut lo.c la București convorbiri In
tre președinții organelor centrale de
planificare din Reoublica Socialistă
România și Republica Populară
Polonă pentru finalizarea lucrărilor
de coordonare bilaterală a planurilor
pe perioada pînă în 1985 și organizarea consultărilor privind coordonarea planurilor economice națlonale
ale celor două țări în cincinalul
1986—1990.
Volumul schimburilor de mărfuri
convenit cu acest prilej la principa
lele grupe de produse va duce la o
creștere importantă a livrărilor reci
proce in actualul cincinal, față de
realizările din 1976—1980. Totodată,
au l'ost stabilite domeniile și căile
de dezvoltare în continuare a schim
burilor de mărfuri cu prilejul înche
ierii protocoalelor comerciale anuale.
Prin Protocolul semnat la actuala
intîlnire au fost convenite livrările
reciproce, pe perioada pînă în 1985,
la o serie de produse importante
pentru dezvoltarea economică a ce
lor două țări și pentru mai buna
aprovizionare a pieței cu mărfuri

de consum. La exportul din Repu
blica Socialistă România in Repu
blica Populară Polonă au fost pre
văzute : utilaj ' petrolier, mașiniunelte, material rulant de cale ferată, rulmenți, aparatură de măsură și
control, cabluri și alte produse ale
industriei electrotehnice și electro
nice, aluminiu, semifabricate din
aluminiu șl aliajele sale, uleiuri
minerale și unsori, ulei de transfor
mator, polietilenă de joasă presiune,
policlorura.de vinii, anvelope, pesti
cide. fire de melană, tricotaje și
lenjerie, medicamente, mobilă ș.a.
în același timp. Republica Populară
Polonă va livra in Republica Socia
listă România produse ale indus
triei electrotehnice și electrohice,
mașini și utilaje miniere, motoare și
echipament naval, motoare •indus
triale, mașini-unelte, utilaje pentru
industria alimentară, rulmenți, căr
bune coCsificabil, cocs metalurgic,
cupru, semifabricate din cupru și
aliajele sale, sulf, produse chimice,
unele bunuri de larg consum ș.a.
Protocolul a fost semnat, miercuri,
de tovarășul Ștefan Birlea, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, și tovarășul Janusz Obodowski,
vicepreședinte al Consiliului de mi
niștri și președinte al Comisiei de
Planificare a R.P. Polone.
A fost prezent Boleslaw Koperski.
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.
‘ (Agerpres)

Convorbiri oficiale intre miniștrii afacerilor externe
ai României si Turciei
»

Miercuri au avut loc la București
convorbiri oficiale între ministrul
afacerilor externe, Ștefan Andrei,
și ministrul afacerilor externe al
Turciei, Uter Turkmen.
Cei doi miniștri au evidențiat dez
voltarea. în ultimii ani, a raporturi
lor româno-turce, în conformitate
cu hotăririle stabilite cu prilejul în
tîlnirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenan
Evren. De ambele părți au fost re
liefate, totodată, largile posibilități
existente în direcția aprofundării co
laborării dintre cele două țâri pe
tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de
activitate și s-a exprimat hotărîrea
de a extinde această conlucrare in
viitor, în folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.

Semnarea

unui

în cadrul schimbului de păreri în
probleme ale actualității interna
ționale a fost evidențiată voința
celor două guverne de a conlucra pe
plan extern pentru . reducerea în
cordării internaționale și reluarea
cursului destinderii, independenței,
colaborării și păcii pe continentul
european și în întreaga lume, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru măsuri de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, in
Europa si în lume, de a contribui
la impulsionarea cooperării bilatera
le și multilaterale în Balcani și
transformarea. aefestei regiuni ' într-o
zonă a înțelegerii și bunei-vecinățăți — ca parte a edificării secu
rității și dezvoltării colaborării pe
continent, a păcii și înțelegerii in
ternaționale.

protocol

în zilele de 17—19 ianuarie au avut
loc la București convorbiri între loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Eduard Saul, mi
nistrul industriei metalurgice și al
construcțiilor de mașini grele din
Cehoslovacia, care, in fruntea unei
delegații, a făcut o vizită în țara
noastră.
Cei doi miniștri au examinat sta
diul colaborării și cooperării bilate
rale, modul de îndeplinire a hotărî
rilor convenite cu prilejul întîlnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Gustav Husak. Cu acest prilej s-au
stabilit noi căi de amplificare a
acestor relații între, industriile con
structoare de mașini din cele două
țări, în special în domeniile fabrica
ției de utilaje metalurgice, echipa

româno-cehoslovac

mente energetice, compresoarelOr
elicoidale, utilajelor pentru industri
ile. chimică, alimentară etc.
Au avut loc, de asemenea, Convor
biri între ministrul' industriei meta
lurgice, Neculai Agachi, și ministrul
cehoslovac Eduard Saul.
Miercuri dimineața loan Avram și
Eduard Saul au semnat un protocol,
prin care sînt stabilite noi căi de
lărgire a colaborării și cooperării în
diverse domenii ale construcțiilor de
mașini și metalurgiei, precum și al
schimburilor de mărfuri.
★
In timpul șederii în țara noastră,
ministrul cehoslovac a vizitat mari
întreprinderi constructoare de mașini
și metalurgice din București și
Tirgoviște.
(Agerpres)

Lucrările Comisiei interguvernamentale
româno -mongole
La
București
s-au
încheiat,
mipreuri, lucrările celei de-a Vl-a
sesiuni a Comisiei interguvernamerttale româno-mongole de colaborare
economică și tehnico-științifică.
Protocolul sesiunii, semnat de pre
ședinții celor două părți în comisie,
tovarășii Ludovic Fazekas, membru
al Comitetului Politic Executiv/ al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
guvernului, și Tendiiri Molom, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.P. Mongole, cuprinde măsuri
privind dezvoltarea și diversificarea
colaborării și cooperării
dintre
România și Mongolia în diferite ra
muri industriale — cu precădere în
industria prelucrării lemnului și in
dustria ușoară, în sfera : cercetării

științifice și activității tehnologice,
în alte domenii de interes re&proc.
Documentul stabilește, totodată, în
baza acordului comercial de lungă
durată dintre cele două țări, impor
tante Creșteri ale schimburilor re
ciproce de mărfuri, fiind convenite,
în acest sens, măsuri menite să asi
gure buna desfășurare a acestora.
La semnare au participat Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului in
dustrializării ‘ lemnului și materiale
lor de construcții, Gfceorghe Codreanu, secretar dfe stat la Comitetul de
Stat al Planificării.
A fost prezent Namsrain Luvsanravdan. ambasadorul R.P. Mongole
la București.
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
© Miercuri în sala „Victoria" din
Ploiești au luat sfîrșit întrecerile
primei finale a etapei de iarnă a
competiției naționale „Daciada" —
ediția a treia — la tenis de masă, la
care au participat peste 160 de spor
tivi, campionii județeni și ai muni
cipiului București la categoriile 10—12
ani și 13—14 ani.
Iată învingătorii : 10—12 ani fete :
Monica Adriana Spîrleanu (Timiș) ;
băieți: Alexandru Negrea (Sibju);
13—14 ani fete : Ghizela Bokor
(Cluj); băieți: Marian Vîrbânescu
(Giurgiu).
Concurenții clasați pe primele
locuri — care au dovedit o pregăti
re foarte bună, precum și certe
perspective pentru această disciplină
— au fost recompensați cu diplome
și medalii, învingătorii fiind decla
rați, de asemenea, cîștigători ai
„Cupei Pionierul".
© începînd de astăzi, la Predeal se
vor desfășura finalele „Daciadei" și
ale campionatelor naționale de schifond. în prima zi sînt programate
probele de 30 km (bărbați) și 10 km
(femei). Vineri este zi de odihnă, iar
sîmbătă au loc cursele de 15 km
(bărbați) și’5 km (femei). Duminică

teatre
•
Teatrul
Național (14 7171, sala
mică) : Vlaicu Vodă — 19,30;
(sala
Atelier) : Inocentul — 19.
O
Filarmonica
-„George'
Enescu*
(15 68 75, sala Studio) : Recital de pian
Sorin Petrescu — 17; (Ateneul
Ro
mân) : Concert simfonic susținut de
Filarmonica „Banatul* din Timișoara.
Dirijor : Remus Georgescu.
Solistă î
Martha Noguera (Argentina) — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. Nu
ferilor. 14 68 00) : Concert susținut de
Orchestra de studio. „Tribuna tineri
lor compozitori și
tinerilor
soliști
lapreați* Dirijor : Ludovic Baci
—

• Teatrul .de. operetă (14 80 11) : Țara
surîsului — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Necu
noscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de
comedie
(16 64 60) ;
Există nervi — 19,30.

se dispută ștafetele 4x5 km (femei)
și 4x10 km (bărbați).
• La „Madison Square Garden"
din New York au început partidele
„Turneului campionilor" la tenis,
competiție care reunește pe primii
12 jucători în clasamentul final al
„Marelui premiu — F.I.L.T.".
în prima întîlnire, argentinianul
Jose Luis Clerc l-a -învins cu 5—7,
6—4, 6—1 pe tîwărul suedez Mats
Wilander. în urma acestei victorii,
Clerc îl va întîlni în sferturile de
finală pe americanul John McEnroe.
Pentru sferturile de finală s-a cali
ficat și Andres Gomez (Ecuador),
învingător cu 0—6, 6—2, 6—4 în fața
spaniolului Jose Higueras. în meciul
următor Gomez ii va avea ca ad
versar pe argentinianul Guillermo
Vilas. Meciurile au fost urmărite de
peste 10 000 de spectatori.
• Echipa vest-germanâ de fotbal
Kaiserslautern, care se pregătește în
vederea meciului pe care-1- va susți
ne la 2 martie cu Universitatea Cra
iova în sferturile de finală ale „Cu
pei U.E.F.A.", a ' întîlnit pe teren
propriu într-o partidă de verificare
formația V.F.R. Burstadt. Fotbaliștii
de la Kaiserslautern au repurtat
victoria cu scorul de 3—2 (3—0).

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
*
(sala Schitu Măgureaqu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19;
(sala
*
Gră
dina Icoanei, 12 44 16): Poezia muzicii
tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu
întîmplător —' 19; (sala „23 August
)
*
:
Top TM 1 — 17; 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03.
sala
Magheru) :
Micul infern —
19.30;
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală —
19.
• Teatrul
Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo
al
II-lea — 19,30: (sala Victoria. 50 53 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Joc dublu — 19.
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) ;
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul
..Țăndărică"
(15 23 77):
Făt-Frumos din lacrimă — 18.
• circul București (11 01 20) : Mup
*
pets... la circ — 19.30.
© Studioul de
teatru al
l.A.T.C.
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19.30.

Vizita delegației Camerei
Reprezentanților din Congresul S.U.A.
Miercuri, președintele Marii Adu
nări Naționale. Nicolae Giosan, a
avut o întrevedere cu membrii dele
gației Camerei Reprezentanților din
Congresul S.U.A., condusă de Tom
Lantos, membru al Comitetului pen
tru afaceri externe, deputat democrat
din partea statului California, care
au efectuat b vizită în țara noastră,
la invitația Marii Adunări Naționale.
Din delegație au făcut parte depu
tății Bill Frenzel, membru al Subco
mitetului pentru comerț din cadrul
Comitetului pentru căi și mijloace,
republican
din
partea
statului
Minnesota, Donald Bonker, pre
ședinte al Subcomitetului pentru
drepturile omuiui și organizații in
ternaționale din cadrul Comitetului
pentru afaceri externe, deputat din
partea statului Washington, Pawell
Moore, asistent al secretarului de
stat pentru problemele Congresului
S.U.A., și Anette Lantos, secretara
delegației.
în cadriil întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre România
și Statele Unite ale Americii, exprimindu-se, in acest context, satisfac
ția față de intensificarea contactelor
și dialogului dintre Marea Adunare
Națională și Congresul S.U.A., dintre
parlamentarii din cele două țări. Por
nind de la posibilitățile largi de ex
tindere a- conlucrării bilaterale șl de
la dorința comună de a dezvolta pe
mai departe relațiile româno-americane în ansamblul lor, s-a relevat ho
tărîrea m.embrilor celor două foruri
supreme legislative de a acționa stă
ruitor pentru sprijinirea unor acțiuni
de natură să ducă la adincirea și di
versificarea prieteniei și colaborării
dintre cele două țări și popoare, pen
tru continuarea politicii de pace, în
țelegere și cooperare în lume,
*
Cu prilejul vizitei In țara noastră
a delegației Camerei Reprezentanți
lor din Congresul S.U.A., Biroul Ma
rii Adunări Naționale a oferit în aceeași zi un dejun.
*
Miercuri după-amiază s-ă încheiat
vizita in țara noastră a delegației Ca
merei Reprezentanților din Congresul
S.U.A., condusă de Tom Lantos,
membru al Comitetului pentru afa
ceri externe, deputat democrat din
partea statului California. înainte de
a părăsi Capitala, congresmanil ame
ricani au avut o întîlnire cu repre

zentanți ai presei centrale, Agerpre»
și Radioteleviziunii.
Conducătorul delegației, după ce a
prezentat obiectivele vizitei in Româ
nia — relațiile economice dintre dele;
două țări și unele aspecte majore ale
actualității internaționale, a spus :
„Am avut o întîlnire extrem de
importantă și, totodată, valoroasă cu
președintele țării, Nicolae Ceaușescu,
și cu conducerea Marii Adunări Na
ționale. Au fost discutate căile și
mijloacele de îmbunătățire a relații
lor economice și, in general, a rapor
turilor dintre România și S.U.A. O
problemă căreia i-am consacrat o
bună parte din timp a fost chestiu
nea stopării cursei înarmărilor, ast
fel incit omenirea să ajungă să cheltuie mai puțin decit sumele enorme
ce sînt astăzi consacrate înarmărilor".
La rîndul său, Bill Frenzel a ară
tat : „în cursul călătoriei noastre
prin țări ale. Europei răsăritene, și
îndeosebi în România, am .fost im
presionați de profunda convingere a
conducătorilor țărilor vizitate, că
omenirea are nevoie de un acord de
reducere a armelor nucleare. Am
constatat cu satisfacție interesul pro
fund și ferm al președintelui Nicolae
Ceaușescu în această chestiune și
sperăm în ajutorul domniei sale pen
tru soluționarea ei".
Oprindu-se asupra perspectivelor
relațiilor economice dintre cele
două țări, el a arătat : „In Comitetul
pentru căi și mijloace, cit și în Con
gresul S.U.A. se dorește foarte mult
extinderea comerțului cu Româhia,
exprimindu-se speranța că acest lu
cru se poate realiza, astfel incit, ra
porturile noastre comerciale cu țara
dumneavoastră să cunoască un curs
mereu ascendent". Referindu-se în
continuare la concepția șefului sta
tului român privind eliminarea deca
lajelor economice existente astăzi în
lume, oaspetele a spus : „Președinte
le Ceaușescu ne-a îndemnat insistent
atît - pe noi, cit și întreaga omenire
să ne gîndim la un mod de redistri
buire a bogățiilor între țările sărace
și cele bogate. Una din propunerile
sale interesante a fost că, dacă reu
șim să reducem cursa înarmărilor,
o parte din fondurile astfel economi
site să fie ptlse la dispoziția țărilor
sărace".
în încheiere, congtesmanii ameri
cani au răspuns la întrebările adresa
te de ziariști.
.(Agerpres)
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La Institutul central pentru mașini-jjnelte, electrotehnică și electro
nică a avut loc,, miercuri, seșiunea
științifică cu tema „18 ani de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului tehnic
in industria de mașini-unelte, elec
trotehnică și electronică", la care au
participat oameni de știință, cercetă
tori, specialiști din unitățile de cer
cetare, proiectare, producție și învățămint din domeniul mașinilpr-unelte, electrotehnicii și electronicii, ca
dre de conducere din ministerul de
resort și Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie.
In comunicările prezentate s-a fă
cut o analiză temeinică a activității
de cercetare științifică, inginerie teh
nologică și de proiectare, desfășurată
în vederea introducerii progresului
tehnic in industria de profil, in lu
mina sarcinilor trasate de documen
tele Congresului 'al XII-lea șl Con
ferința Națională ale Partidului Co
munist Român, obiectivelor prevă
zute in planul cincinal 1981—1985. Un
accent deosebit s-a pus pe realizările
obținute in cele aproape două decenii
de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu
se află în fruntea partidului și sta
tului nostru, etapă în cafe, pe baza
prețioaselor indicații și a îndrumări
lor permanente date de secretarul ge
neral al partidului, această ramură
de vîrf a economiei a adus o contri
buție hotărîtoare la dezvoltarea tehnico-economică a țării, la procesul de
modernizare și înnoire susținută a ra
murilor economiei naționale. Au fost
scoase în evidență, totodată, preocu
pările actuale ale cercetării științifi
ce în vederea creării unor produse
de înaltă tehnicitate menite să asigu
re progresul tehnic, să permită valo
rificarea superioară a resurselor de
materii prime, materiale și energeti
ce, să stimuleze exportul, punîndu-se accentul pe latura calitativă
și pe gradul de înnoire a producției.
Sesiunea a constituit, totodată, un
prilej pentru toți oamenii muncii din
Institutul central de mașini-unelte.
electrotehnică și electronică de a aduce, prin realizările lor, un omagiu
celui mai iubit fiu al poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la îm
plinirea a 50 de ani de activitate re
voluționară, cu prilejul apropiatei
aniversări a zilei sale de naștere.
în luările de cuvint, oarticipanții
la sesiune au evidențiat sprijinul
permanent pe care cercetarea de
profil îl primește din partea tovară-

șei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om de știință de
renume mondial, conducătorul activi
tății de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și de introducere a
progresului tehnic din țara noastră.
In încheiere, participanții au adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Paiti•dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, în care
se spune, printre altele: „Cu Cele mai
alese sentimente de profundă stimă
și profund respect, oamenii de știin
ță din unitățile de cercetare științi
fică, inginerie tehnologică și de învățămint superior din Institutul cen
tral pentru mașini-urielte, electroteh
nică și electronică, întruniți in se
siune științifică, își exprimă înalta
prețuire pentru contribuția de inesti
mabilă valoare teoretică și practică
aejusă de dumneavoastră,’ tovarășe
secretar general, la dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor economiei
naționale în cadrul cărora domenii
lor de activitate ale institutului nos
tru li s-a atribuit Un caracter prio
ritar. în cele aproape două decenii
de cînd vă aflațl în fruntea partidu
lui și statului, Institutul central, sub
conducerea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, condus cu
spirit revoluționar șl înaltă compe
tență științifică de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,'
a obținut realizări, deosebite în do
meniul echipamentelor de electroni
că industrială, mașlnilor-une’te cu
comandă numerică, conducerii auto
mate a proceselor de'producție, dez
voltării noilor surse de energie, rea
lizării centralelor telefonice automa
te electronice, asimilării de noi ma
terii prime și materiale pentru in
dustria electronică și electrotehnică.
Permltețl-ne, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca toate
realizările noastre care vor conduce
la reducerea importurilor, la crea
rea disponibilităților la export, ridi
carea calității produselor, a produc
tivității muncii, reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale,
combustibil și energie electrică, pre
cum' și eforturile noastre pentru
scurtarea ciclului de cercetare — in
ginerie tehnologică — producție să
le dedicăm, cu profund respect și
dragoste, împlinirii a 50 de ani de
activitate revoluționară și apropiatei
aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere".

VĂ INFORMĂM DESTOE:
Avantajele economisirii pe libreWl de economii
cu dobîndă și câștiguri în autoturisme
Dintre diversele instrumente de
economisire puse la dispoziția cetă
țenilor ds către Casa de Economii
și Consemnațiuni vă prezentăm
libretul de economii cu dobîndă și
ciștiguri în autoturisme.
Solicitarea largă de care se bucu
ră acest libret in rîndul populației
(peste 5,2 milioane librete) se da
torează faptului că din dobinda
anuală dc 5 la sută, 2,5 la sută se
acordă în numerar prin înscrierea1
în libret, iar 2,5 Ia sută se atribuie
sub formă de cîștiguri în autoturis
me Dacia 1309.
Cîștigurile se acordă prin trageri
la sorți trimestriale la. care parti
cipă toate libretele de economii cu
dobîndă și cîștiguri in autoturisme
care au avut in cursul trimestrului
pentru care se face tragerea un
sold minim de 5 000 de lei, provenit
din depuneri anterioare trimestru
lui respectiv.
Libretele de economii ale căror
solduri au fost lichidate sad dimi
nuate sub 5 000 de lei în cursul
trimestrului pentru care se face
tragerea la sorti, nu participă la
tragere. In vederea efectuării tra
gerilor la sorți, se întocmește pen
tru fiecare trimestru lista librete
lor de economii cu dobîndă și
cîștiguri în autoturisme ca're înde
plinesc condițiile de participare la
tragere,, fiecărui libret de economii

înscris în listă atribuindu-i-se un
număr de participare. Listele libre
telor care iau parte la tragere se
țin de către sucursalele și filialele
C.E.C. la dispoziția depunătorilor
pentru consultare.
Tragerile la sorți sînt publice,
locul, data și ora' efectuării lor
fiind anunțate din timp în presa
centrală și prin radio. La lucrările
comisiei de trageri la sorți partici
pă efectiv reprezentanți ai depu
nătorilor aflați în sală.
Pe baza procesului verbal în
cheiat de comisia de tragere, Casa
de Economii și Consemnațiudi în
tocmește lista oficială de cîștiguri,
ce se afișează în holurile unităților
C.E.C. din întreaga țară.
în valoarea cîștigului este inclusă
și co.ntributla de 5 009 de lei a
titularului libretului cîstigător.
Unitățile C.E.C. care țin fișele de
cont ale libretelor ieșite cîștigătoare invită în scris pe titularii libre
telor pentru a se prezenta în vede
rea întocmirii formelor necesare
primirii cîștigului.
în cazul în care, titularii nu se
prezintă la unitatea C.E.C. în ter
men de 30 de zile de la data tra
gerii la sorți, cîștigul se înregis
trează in fișa de cont a libretului,
titularii puțind dispune de acesta
oricind, după dorință.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 19 IANUARIE 1983
Extragerea I : 22 1 4 34 39 26.
Extragerea a Il-a : 25 11 20 3 7 39.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 196 366 lei, din care 104 171 lei report
la categoria 1.
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IDEI Șl TEZE NOVATOARE IN GlNDIREA POLITICĂ Șl ACTIVITATEA

„România acționează consecvent
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru destindere și pace“
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INTERNAȚIONALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
*

Generalizarea principiilor noi de relații între state
cerință majoră a lumii contemporane
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PENTRU RAPORTURI INTEREUROPENE
DE SECURITATE ȘI COOPERARE
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Fotocronică : președintele Nicolae Ceaușescu semnează Actul final
al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europo (Helsinki, 1 august
1975).
de a le defini cît mai bine, spre
a le spori și mai mult dimensiunea
valorii lor universale.
O contribuție remarcabilă în
acest sens au avut și au contactele
la cel mai . înalt nivel, dialogul
președintelui Nicolae Ceaușescu, cu
șefi de state din numeroase țări
de pe toate continentele, ca și *
convorbirile cu personalități de
vază ale vieții publice. Este un
exemplu strălucit de unitate între
gîndire și acțiune penii u promo
varea unui climat te pace și colaborare.
Ș-ar putea pune întrebarea care
este explicația, care este „secretul" politicii internaționale profund
realiste datorită căreia România
socialistă,
președintele
Nicolae
Ceaușescu, cel mai fidel exponent
al voinței și intereselor națiunii
noastre, se bucură de un imens
prestigiu pe plan mondial ? Desi
gur că nu este vorba de nici un
secret. Această politiqă își are iz
vorul în însăși natura orinduirii
sociale pe care poporul român o
construiește in țara noastră. • sub
conducerea partidului comunist,
în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care în cei 50 de ani de
activitate revoluționară și-a Impletit în modul cel mai strîns
viața și destinul cu viața și desti
nul întregului popor. Socialismul,,
așa cum este el înfățișat în lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,

și așa cum a intrat în conștiința
poporului nostru, are menirea sâ
asigure bunăstarea și fericirea,
afirmarea libertății și demnității
întregii națiuni. Este de la sine în
țeles că o asemenea politică și
concepție privind dezvoltarea so
cietății. noastre. își imprimă. inevi
tabil pecetea și asupra concepției
dezvoltării mondiale, asupra politicii externe — pătrunse de ace-'
leași trăsături democratice, revo
luționare și umaniste — grija față
de propriul .popor împletindu-se
organic cu preocuparea constantă
și angajarea puternică în vederea
afirmării și împlinirii aspirațiilor
de pace, progres și bunăstare ale
întregii umanități.
Cel care a sintetizat cel mai bine
această unitate a politicii interne
și internaționale, p exprimă în gîn7
direa și în acțiunea de fiecare zi
este președintele Nicolae Ceaușescu.
consecvent militant și revoluționar
neînfricat, om politic de talie mon
dială, mare personalitate a lumii
contemporane, căruia in acest mo
ment omagial — la împlinirea a
cinci decenii de activitate revolu
ționară și cu .prilejul aniversării
zilei de naștere — alături de po
porul român, popoarele, oamenii
muncii de pe toate meridianele
globului îi aduc un profund oma
giu pentru tot ce a făcut și face
pentru o nouă lume, a păcii, cola
borării și progresului social.

ÎNALT PRESTIGIU MONDIAL
„POZIȚII PRINCIPIALE, CLARVAZATOARE,
CARE SE BUCURA DE ÎNALTA STIMA A POPOARELOR"
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovînd ferm principiile suvera
nității, conduce cu clarviziune țara pe drumul dezvoltării de sine stătătoare, iar pe planul relațiilor internaționale dezvoltă raporturi cu
alte state, întemeiate pe principiile egalității, indiferent de mărime,
ceea ce îi atroge înalta stimă'a popoarelor".
< KIM IR SEN
secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene

zolva singur problemele, fără ingerințe din afară, argumentele sale în
favoarea dezarmării ți eforturile sale pentru a se ajunge la desfiin
țarea concomitentă a celor două blocuri militare, alături de numeroa
sele sole contacte și vizite peste hotare, reprezintă tot atîtea contri
buții foarte importante și pozitive Io materializarea speranței noas,tre
ca destinderea și pocea să triumfe in lume".

„UN ROL CARE DEPĂȘEȘTE GRANIȚELE ROMÂNIEI
Șl ALE EUROPEI"
„Politica promovată de președintele Nicolae Ceaușescu se eviden
țiază prin apărarea suveranității naționale a statelor, a dreptului la
autodeterminare al popoarelor. In opiniile sale prevalează rațiunea de
stat și aceasta este o politică deosebit de realistă. Dealtfel, rolul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este foarte important și depășește gra
nițele României, ale Europei, ceea ce înseamnă de fapt a avea con
știința responsabilității ce apasă pe umerii săi decurgind din rolul in
ternațional pe care l-a avut și, fără îndoială, il are, și în prezent".
PIETRO LONGO
secretar
geneial ol Partidului
Socialist Democratic Italian

„Pod al gîndirii creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, te
zele și conceptele lansate de România, principiile așezate Io baza
relațiilor pe care le promovează au căpătat recunoaștere universală
și ou astăzi o circulație internațională. România nu numai că dez
voltă o gindire cu totul originală in materie de relații internaționale,
dar întreprinde octiu.ni concrete și îndrăznețe pentru transpunerea in
practică a ideilor și conceptelor sale".

„CONTRIBUȚII MAJORE LA AFIRMAREA ASPIRAȚIILOR
DE DESTINDERE Șl PACE"
„Poziția pe care președintele Nicolae Ceaușescu o promovează per
severent în favoarea destinderii, a dreptului fiecărui popor de a-și re-

Agenția T.A.S.S. relevă aprecierea
dată de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia inițiativelor de pace avansate in
Declarația politică, intre altele pro
punerii privind Încheierea unui
Tratat de nefolosire reciprocă a for
ței militare și menținerea de relații
pașnice între sta-tele participante la
Tratatul de la Varșovia și statele
membre ale N.A.T.O.
Din comunicatul ședinței comune
sint reținute, de asemenea, sublinie
rile privind necesitatea de a se ac
ționa în vederea apărării păcii și
securității, pentru dezarmare și preîntimplnarea primejdiei unui război
nuclear, pentru menținerea procesu
lui de destindere și dezvoltarea co
laborării între popoarele din Europa
și din întreaga lume. In comunicat —
adaugă agenția sovietică — se subli
niază importanța concluziilor și
punctelor de vedere cuprinse în
Declarația politică în legătură cu în
tărirea securității in Europa, in Bal
cani și in alte zone ale continentului.
In cursul ședinței comune, conti
nuă agenția T.A.S.S., a fost eviden
țiată, de asemenea, necesitatea lărgi
rii colaborării economice și tehnicoștiințifice intre țările socialiste în
C.A.E.R., în scopul sprijinirii dezvol
tării economice și sociale a fiecărei
țări, soluționării problemelor ce pot
apărea, infăptuirii programelor de
construcție socialistă și comunistă, al
ridicării nivelului de trai, material și
spiritual, al popoarelor lor.
Aprecieri asemănătoare inserează
și ziarele sovietice „PRAVDA" și
„IZVESTIA" și au fost evidențiate in
emisiunea de actualități a TELEVI
ZIUNII sovietice.
în cadrul ședinței comune — scrie
agenția. CHINA NOUA — s-a dat o
înaltă apreciere activității desfășurate
de președintele Nicolae Ceaușescu
și poziției de principiu pe care a
exprimat-o la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia. A fost, de asemenea, expri
mată satisfacția față de orientările
de bază cuprinse in documentul sem
nat de țările participante la consfă
tuirea ce a avut loc la Praga, care
se pronunță pentru promovarea in
raporturile interstatale a principiilor
deplinei egalități, respectării Inde
pendenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne
și avantajului reciproc, nefolosirii
forței sau amenințării cu forța.

j

NICOLAE CEAUȘESCU
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O cerință imperioasă a timpurilor noastre este generalizarea în viața *
internațională, în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului reciproc, aie nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța în raporturile interstatale. Astfel vom asigura promovarea
unor relații noi, a unui umanism nou, care să asigure popoarelor posibilita
tea de a-și afirma multilateral geniul și forțele creatoare într-un climat de tț
prietenie și colaborare.
J

Omenirea străbate astăzi una din
alcătuiesc un sistem unitar și armo
epocile sale cele mai mărețe și,
nios, trebuie să se constituie ca
- totodată, cele mai frămîntate și
norme cu caracter universal, egale
agitate. Niciodată lupta dintre ca valabilitate și
obligativitate
vechi și nou, dintre forțele sociale
pentru toate statele lumii, con
depășite de istorie și forțele noi,
ferind astfel dreptului internârevoluționare, nu a fost mai ascu
țional contemporan un caracțită și îndîrjită. Niciodată mai mult
ter democratic și progresist, „Npi
ca în prezent soarta fiecărui popor
considerăm — arăta tovarășul
nu s-a împletit atit de organic ca
NICOLAE CEAUȘESCU — că in
soarta întregii omeniri, tot așa
tr-un anumit sens, aceste principii
după cum niciodată răspunderea
sint pentru societatea omenească de
pentru soarta propriului popor nu
astăzi, pentru relațiile de colaborare
in lume așa cum sint apa și aerul
presupune o îmbinare mai orga
nică cu răspunderea pentru soarta
pentru existența omului ; cum am
omenirii. Astăzi, mai mult ca oriputea renunța la apă și la aer ? Ar
cîițd, geniul unui conducător poli însemna să renunțăm la viață. Nu,
tic se exprimă și în felul în care
nu putem renunța la aceste princi
izbutește să îmbine aceste două lapii, pentru că ele constituie condiția
turi inseparabile, L'n asemenea
vieții noastre independente și libe
conducător
este
re, condiția vieții independente și
președintele
Nicolae Ceaușescu, care, identifilibere a tuturor națiunilor libere".
cîndu-se ca nimenialtul
...................
...
în întreaEvident, și tovarășul Nicolae
ga noastră istorie cu interesele și
Ceaușescu subliniază necontenit
aspirațiile cele mai profunde ale
acest lucru, statornicirea noilor
poporului român, acționează, în » principii la temelia vieții interna
același timp, în modul cel mai
ționale nu este ușoară, ea reclamă
consecvent pentru rezolvarea proo luptă consecventă și eforturi stă
biemelor mondiale in interesul turuitoare din partea tuturor popoare
turor popoarelor
lor, a forțelor iu
planetei.
bitoare de pace și
încerc un sen
progres.
Prof. dr, docent
timent de inten
Jn viziunea de
loan CETERCHI
să și ‘ justificată
largă cuprindere
mîndrie patrioti
ă
președintelui
că să constat că
Nicolae Ceaușescu,
aceasta este o realitate amplu re promovarea noilor principii în re
cunoscută astăzi în lume, în orga lațiile dintre state, așezarea lor la
nisme și foruri internaționale, că baza legalității internaționale joacă
acesta este un adevăr care se' un rol important in lupta pentru
bucură de cea mai largă apre
preintîmpinarea războiului și asigu
ciere din partea unor remar rarea păcii, pentrti apărarea drep
cabile personalități ale vieții poli tului fundamental al oamenilor și
tice internaționale, ale cercurilor al popoarelor la viață, la existentă
largi ale opiniei publice mondiale, liberă și demnă — problema fun
într-adevăr, se poate spune că damentală a epocii noastre — pen
dacă astăzi România se manifestă tru lichidarea subdezvoltării și in
pe arena internațională cu o pre
staurarea noii ordini economice in
zență mai activă decît oricînd, dacă ternaționale, pentru înlăturarea
în iilele noastre opiniile ei sînt
forței și amenințării- cu forța din
ascultate, cu interes și respect, in relațiile între state, pentru stinge
dezbaterea tuturor problemelor rea tuturor conflictelor și stărilor
fundamentale ale evoluției mon
de tensiune pe cale pașnică, prin
diale, aceasta se datorează gîndirii tratative, pentru reluarea politicii
și acțiunii politice a tovarășului
de destindere și încredere.
Este, prin urmare, o condiție in
Nicolae Ceaușescu, capacității se
cretarului general al partidului, dispensabilă a întregii dezvoltări
mondiale
— așa cum arăta tova
președintele Republicii, de a sur
rășul Nicolae •■Ceaușescu în Rapor
prinde și decanta esența politică a
evenimentelor, procesele și tendin tul prezentat Conferinței Naționale
țele noi ale realității mondiale, de a partidului — ca toate statele, și
in primul rind marile puteri, să-și
a propune soluții, nu o dată sur
asume obligația soiemnă de a se
prinzătoare prin claritatea și rea
călăuzi
în relațiile lor internațio
lismul lor, chiar atunci cînd este
nale după noile principii, numai
vorba de cele mai complexe și
pe baza respectării acestor principii
complicate probleme.
O însemnătate deosebită acordă putîndu-se soluționa problemele
președintele Nicolae Ceaușescu complexe ale vieții mondiale, pu
reașezării relațiilor internaționale tîndu-se statornici relații de cola
pe principii noi, menite să asigure borare egală în drenturi, între na
înflorirea fiecărei națiuni, statorni țiuni, putîndu-se asigura pacea în
cirii unor relații de colaborare paș tregii lumi.
Pornind de la aceste considerente,
nică, de înțelegere și încredere între
toate statele lumii, de natură să asi reies și mai puternic în evidență
gure făurirea unei noi ordini eco semnificația și valoarea propune
nomice și politice mondiale. Cu rilor recente ’ ale președintelui
perseverență de fier, președintele Nicolae Ceaușescu ca în cadrul Or
României socialiste a arătat și arată ganizației Națiunilor Unite — al
că statornicirea unor asemenea cărei rol în rezolvarea problemelor
relații se poate realiza numai pe internaționale trebuie, în general,
baza aplicării ferme a principiilor să sporească — să se treacă la ela
deplinei egalități în drepturi, res borarea unui cod, a unei Carte pri
pectului independenței și suverani vind principiile relațiilor interna
tății naționale, neamestecului în ționale. și, de asemenea, să se
treburile interne, avantajului reci creeze un organism special al bu
proc, renunțării la forță și la ame nelor oficii, care să acționeze în
nințarea cu forța, respectării drep direcția soluționării pe calea trata
tului fiecărui popor la dezvoltare tivelor a conflictelor, a oricăror
liberă, fără nici un amestec din afa probleme dintre state. Acestea, ca
ră, a dreptului fiecărei națiuni de și numeroase alte propuneri izvorîa-și alege orînduirea socială pe care te din concepția șefului statului ro
o dorește. în concepția președinte mân, au menirea de a adinei și dez
lui țării, aceste principii, interde
volta noile principii de relații din
.......................
de a Ie face cit mai clare.
pendente și complementare, care tre state,

Agențiile Internaționale de presă au relatat pe larg despre recenta
ședință comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, care au
aprobat in unanimitate și au dat o înaltă apreciere activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea Comitetului Politic
Cbnsultativ al statelor participante la Tratatul de Io Varșovia, modului
strălucit in care secretarul-general al părtidului, președintele Republicii,
a prezentat pozițiile de principiu, profund constructive, ale României.
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în cadrul lucrărilor s-a subliniat
importanța creării de zone libere de
arme nucleare in nordul Europei. în
Balcani și in alte regiuni ale conti
nentului — arată agenția chineză de
presă, adăugind că a fost subliniată
însemnătatea desființării concomi
tente a blocurilor militare — N.A.T.O.
și Tratatul de la Varșovia — a li
chidării bazelor militare străine și a
retragerii tuturor trupelor străine de
pe teritoriul altor state.
Comentind lucrările ședinței Co
mitetului Politic Executiv, agenția
FRANCE PRESSE scoate in eviden
tă faptul că România s-a pronunțat
pentru reducerea cu cel puțin 20 la
sută a cheltuielilor militare ale
N.A.T.O. și ale Tratatului de la
Varșovia pînă în anul 1985. Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliul de Stat și Guvernul Româ
niei, continuă A.F.P., apreciază că
„o mare însemnătate ar avea adop
tarea de către țările membre ale
N.A.T.O. și țările participante la
Tratatul de la Varșovia a unei hotăriri privind oprirea acestor cheltu
ieli la , nivelul anului 1983".
România, se arată în continuare,
reiterează propunerea făcută cu
prilejul Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,

Convorbiri româno — vest - germane
BONN 19 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a transmis un mesaj de salut
primului ministru al landului Bava
ria din R.F. Germania, președinte al
Uniunii Creștin Sociale, Franz-Josef
Strauss.
Mulțumind pentru mesaj, FranzJosef Strauss a rugat, Ia rîndul său,
să se transmită președintelui Româ
niei cele mai bune urări de sănătate
și de noi succese pe linia dezvoltării
economiei românești și a extinderii
în continuare a relațiilor politice și
economice dintre cele două țări.
Schimbul de mesaje a avut loc la
Miinchen cu prilejul primirii tovară
șului Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării’ eco
nomice internaționale, care se află în
R.F. Germania într-o vizită ■ *oficială

la invitația ministrului federal al
economiei.
în discuțiile avute cu acest prilej
au fost abordate noi căi și posibi
lități de lărgire și diversificare a
schimburilor comerciale și a cooperă
rii economice intre întreprinderi ro
mânești și firme din landul Bavaria,
precum și unele probleme interna
ționale de interes comun.
Ministrul român s-a intîlnit cu An
ton Jaurnann, ministrul economiei și
transporturilor al landului Bavaria,
precum și cu personalități ale vieții
economice și financiar-bancare din
acest land, cu care au fost examina
te unele acțiuni concrete care vizea
ză creșterea exporturilor românești,
precum și extinderea cooperării bi
laterale și pe terțe piețe.
La discuții a fost prezent Ion Râmbu, ambasadorul țării noastre în R.F.
Germania.

: Apel privind convocarea unei conferințe
consacrate problemei retragerii trupelor străine
. din Coreea de Sud
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PHENIAN 19 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C., 21 de
partide și organizații sociale din
R.P.D. Coreeană, printre care Parti
dul Muncii din Coreea, Frontul De
mocratic pentru Reunificarea Patriei
și Federația Generală a Sindicatelor,
au dat publicității o declarație comu
nă conținind un apel adresat parti
delor și organizațiilor sociale din
Coreea de' Sud, precum și rezidenților coreeni în străinătate privind
convocarea unei conferințe consacra
te problemei retragerii trupelor străi
ne din Coreea de Sud. în declarație
se subliniază că reunificarea patriei
nu se poate realiza atit timp cît pe
teritoriul sud-coreean se vor afla tru
pe americane de ocupație și se va
menține amestecul străin in trebu
rile interne ale poporului coreean.
La această copferință comună, se
precizează in declarație, ar putea să
participe, prin consimțămintul celor
două părți, reprezentanți ai partide

lor politice și organizațiilor sociale
din Nord și din Sud, ai organizații
lor coreenilor rezidenți in străinăta
te, ca și personalități independente
din țară sau din străinătate. Pentru
reușita convocării acestei conferințe
comune este de dorit să se organi
zeze mai intîi convorbiri prelimina
re, la care să ia parte' reprezentanți
ai Partidului Muncii din Coreea,
Partidului Social Democrat din Co
reea, Partidului religios Ciăndoyhio
— Ciănudan, din partea Nordului, și
Partidului Mindjeung, Partidului De
mocrat Hanguk și Partidului Națio
nal Hanguk, din partea Sudului, se
arată în declarație.
în încheiere, în document se ex
primă speranța că partidele și orga
nizațiile sociale din Coreea de Sud și
organizațiile coreenilor rezidenți in
străinătate vor răspunde favorabil
acestei propuneri patriotice menite
să ducă la reunificare și salvare na
țională, arată agenția A.C.T.C.

I
I

AGENȚIILE de presa

I

„GINDIRE ORIGINALA, ACȚIUNI CONCRETE"

pe scurt
I

„SEARA CULTURALA EMINESCU". Lo Universitatea din Delhi a fost or
ganizată o seară culturală dedicată lui Mihai Eminescu, cu ocazia aniversă
rii zilei sole de naștere. Semnificația operei eminesciene o fost evocată de
către scriitorul Constantin Mateescu - aflat in vizită in India - care-a
subliniat, totodată, confluențo de volori și tradiții culturale dintre popoarele
român și indion. Au participat scriitori și poeți indieni, care au prezentat
un program de poezie, recitind din scrierile autorului român traduse în
limbile sanscrită, hindi, gujorati, malayalam și engleză.

•Postul național de radio Zimbabwe

„BINEMERITATE APRECIERI PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Cotidianul mexican „El Sol
.... /................ ..... ...

Relatări ale agențiilor
de presă despre re
centa ședință comună
a Comitetului Politic
Executiv al C.C. ai
P.C.R., Consiliului de
Stat și guvernului
român

phenian

i

STAN NEWENS
deputat în Camera Comunelor .din Marea Britanie

„Promovînd in mod consecvent o politică activă de prietenie și
cooperare cu toate statele lumii, Conformă principiilor noi de relații
internaționale, politică ce corespunde couzei generale o păcii, Româ
nia socialistă, președintele Nicoloe Ceaușescu și-ou cîștigat un bine
meritat prestigiu pe toate meridianele lumii".

Ședința comună, prezidată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, arată
agenția citată, a subliniat că trebuie
făcut totul pentru op.rirea amplasării
de noi rachete cu rază medie de
acțiune în Europa, pentru a se trece
la retragerea și distrugerea celor
existente, la eliberarea totală a Eu
ropei de arme nucleare, atit cu 'rază
medie de acțiune, cît și tactice.
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7 MILIOANE DE GREVIȘTI ÎN
ITALIA! La greva generală de opt
ore
desfășurată in Italia, la
apelul centralelor sindicale C.G.I.L.,
C.I.S.L și U.I.L., in semn de
protest față de măsurile de aus
teritate anunțate de guvern au
participat aproape 7 milioane de
oameni ai muncii. Se menționează
că au participat muncitori și func
ționari din toate ramurile indus

triei italiene, iar in multe orașe au
fost organizate manifestații de
masă desfășurate sub lozincile uni
tății oamenilor muncii.
ÎN CADRUL UNEI CONFERIN
ȚE DE- PRESA organizațe la La Paz,
cu prilejul aniversării a 33 de ani
de la crearea Partidului Comunist
din Bolivia, Jorge Kolle, secretar
general la P.C.B., s-a pronunțat

care s-a desfășurat la Praga, de a
începe, in cel mai scurt timp, „ne
gocieri directe intre statele partici
pante la Tratatul de la Varșovip și
statele membre ale N.A.T.O. pen
tru încheierea unui acord privind
înghețarea cheltuielilor militare" șl
trecerea la aplicarea acestor redu
ceri. România a luat hotărirea „de
a nu spori cheltuielile militare pină
în 1935, peste nivelul anului 1932".
France Presse menționează, de
asemenea, că se reafirmă sprijinul
pe care România îl acordă „noii
propuneri de pace cuprinse în De
clarație cu privire la încheierea în
tre statele participante la Tratatul
de la Varșovia și statele membre
ale N.A.T.O. a Unui tratat cu privi
re la nefolosirea reciprocă a forței
militare".
România a cerut țărilor membre
ale celor două blocuri militare să-și
reducă cheltuielile militare cu cel
pu.in 20 la sută pînă in anul 1935,
potrivit comunicatului dat publici
tății în urma ședinței comune a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului României — scrie agenția
REUTER.
Comunicatul român se pronunță
pentru
negocieri
directe
intre
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia,
in legătură cu înghețarea . cheltuieli
lor militare, care, se pri cinează în
comunicat, reprezintă mar .„uit de
80 la sută din cheltuielile
*
militare
mondiale. Se cere membrilor Trata
tului de la Varșovia și ai N.A.T.O.
să' adopte o hotărîre „privind opri
rea acestor cheltuieli la nivelul anu
lui 1933 și trecerea la reducerea lor
cu cel puțin 20 la sută pînă în 1985",
arată_ agenția Reuter, adăugind că
România s-a angajat să nu sporească
cheltuielile militare oină în 1985
peste nivelul anului 1982.
în cadrul unei ședințe comune,
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Consiliul de Stat și Gu
vernul României s-au pronunțat
pentru începerea, în cel mai scurt
timp, de negocieri pentru îngheța
rea cheltuielilor militare, se spune
în relatarea transmisă de agenția
ASSOCIATED PRESS, subliniindu-se
că in comunicatul ședinței se lan
sează apelul la o reducere cu cel
puțin 20 la sută a cheltuielilor mili
tare pină în anul 1985. Agenția re
ține, de asemenea, aprecierea dată
propunerii privind încheierea între
statele Tratatului de la Varșovia și
statele N.A.T.O. a unui tratat cu
privire lă nefolosirea reciprocă a
forței militare și menținerea de re
lații pașnice-.
Președintele României, Nicolae
Ceaușescu, reamintește agenția Asso
ciated Press, s-a pronunțat pentru
o reducere masivă a cheltuielilor
militare la Conferința Națională a
partidului.
(Agerpres)

Sporirea

disponibilităților F. M. I.
.Soluționarea gravei probleme
a datoriilor externe
reclamă măsuri mult mai
avantajoase în sprijinul țărilor
in curs de dezvoltare
PARIS 19 (Agerpres). — Valoarea
rezervelor financiare alocate de Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.)
secțiunii reprezentate de Acordurile
Generale
pentru
împrumuturi
(G.A.B.) va spori, anul viitor, pen
tru a ajunge la 19 miliarde dolari,
informează agențiile internaționale
de presă. Aceasta se datorează acor
dului realizat la Paris in cadrul
reuniunii . miniștrilor de finan
țe ai „Grupului celor zece", cuprinzînd cele mai industrializate 10 sta
te membre ale F.M.I. Miniștrii de
finanțe respectivi au convenit să
pună la dispoziția F.M.I. ac^i^ J fa
cilitate de urgență, în situați;»^ tare
Fondul ar fi confruntat câ o tfriză
de lichidități, «r
Acordurile Generale pentrji îm
prumuturi (G.A.B.) au fost create in
urmă cu 20 de ani, spre a fi utilizate
în caz de urgență de către membrii
grupului. Hotărirea de extindere a
acestei facilități a fost adoptată sub
formula utilizării ei „in caz de
amenințare a stabilității sistemului
financiar internațional", rezervele
puțind fi folosite în viitor și în fa
voarea altor țări membre ale F.M.I.
confruntate cu dificultăți financiare.
Evident, măsura are un caracter
pozitiv, dar ea nu poate constitui
decît un simplu și firav paliativ, și
nu o soluție la grava problemă re
prezentată de datoria externă a ță
rilor in curs de dezvoltare. Cumulul
acestei datorii depășește 625 miliar
de de dolari și numai dobînda anua
lă este mai mare decît cele 19 mi
liarde de dolari. în plus, tot mai
mulți experți economici atrag aten
ția că o rezolvare autentică nu poa
te veni de la pretinse facilități de
credit, posibilitățile concrete și da
toria morală a țărilor industrializate
impunînd crearea unor condiții mult
mai convenabile în favoarea țărilor
in curs de dezvoltare.

pentru continuarea procesului de
transformări structurale inițiat în
țară — transmite agenția Prensa
Latina. El a condamnat activitatea
unor elemente contrarevoluționare,
care nesocotesc „Voința politică a
maselor largi populare boliviene,
urmărind oprirea procesului institu
țional intern" — precizează agenția.
PRODUCȚIA INDUSTRIEI BRITANICE a înregistrat un nou declin
în luna noiembrie 1982, atingind ni
velul său cel mai scăzut din uițimii 15 ani, dezvăluie un raport pu
blicat la Londra de Oficiul Central
de Statistică.

CUTREMVR IN GRECIA. — In
noaptea de 18—19 ianuarie, in Gre
cia s-a produs un cutremur cu
magnitudinea de 6 grade pe scara
Richter, relatează agențiile de pre
să. Mișcările telurice cele mai puterntee au fost înregistrate in uestul peninsulei Pelopones și pe insu
la Kefali. Epicentrul cutremurului
a fost, la 40 de kilometri de insula
Kefalinia din Marea Ionică. Seis
mul a produs pagube materiale.
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