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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII (O IMPORTANTĂ CTITORIE DIN „EPOCA CEAUȘESCU44

Puternică afirmare a democrației 
si responsabilității muncitorești

Știrile sosite la redacție in aceste zile — 
cind întregul popor omagiază, prin alese 
fapte de muncă și înaltă prețuire pe to
varășul Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul zilei sale de 
naștere, pentru îndelungata sa activitate 
revoluționară — atestă că cel de-al patru
lea an al cincinalului a debutat sub sem
nul hotărîrii unanime a oamenilor muncii 
din fabrici Și uzine, de pe șantiere si 
ogoare, din toate sectoarele'economiei na
ționale de a-si consacra întreaga lor capa
citate creatoare si putere de muncă înde
plinirii exemplare a planului pe acest an.

în această atmosferă de muncă plină de 
abnegație, de puternică afirmare a unită
ții clasei muncitoare, 
a întregului popor în 
jurul partidului, al 
secretarului său gene
ral, în viața economi- 
co-socială a tării are 
loc un eveniment de 
importanță majoră : 
ADUNĂRILE GENE
RALE ALE OAMENI
LOR MUNCII din în
treprinderile industria
le, din construcții, 
transporturi, telecomu
nicații, din unitățile agricole, institutele de 
cercetare științifică și inginerie tehnolo
gică și din alte unităti economice, care 
analizează, pe bază de bilanț, rezultatele 
obținute în îndeplinirea planului pe anul 
1983, a bugetului de venituri și cheltuieli, 
dezbat și adoptă măsurile necesare în ve
derea realizării în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul 1984 și a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Instituție a democrației muncitorești, re
voluționare din tara noastră, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii — foruri su
preme de conducere muncitorească —■ tre
buie să se constituie pretutindeni. în toate 
unitățile economice, în adevărate tribune 
active ale afirmării ideilor novatoare si 
experiențelor valoroase, ale găsirii soluții
lor tehnice, organizatorice și politice pen
tru înlăturarea neajunsurilor, pentru per
fecționarea continuă a stilului și metodelor 
de lucru, ale organelor de conducere colecti
vă, pentru ridicarea pe o treaptă superioară 
a autoconduccrii muncitorești, pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului pentru actuala etapă de 
dezvoltare intensivă a economiei naționale, 
într-un cuvînt. este necesar ca acest cadru 
larg democratic să fie valorificat din plin 
în toate unitățile economice. în lumina 

y acestor cerințe, adunările generale ale oa- 
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Dezbateri aprofundate, pro
puneri și soluții concrete 
pentru îndeplinirea exem
plară, la toți indicatorii, 

a planului pe 1984

menilor muncii au datoria să asigure exer
citarea — într-un climat de principialitate, 
exigentă și responsabilitate muncitorească 
— a tuturor atribuțiilor care le sint confe
rite prin lege, să determine creșterea sus-, 
tinută a eficientei întregii activități econo
mice. să aducă o contribuție efectivă la mai 
buna gospodărire a bazei tehnico-materiale 
din fiecare întreprindere, la îndeplinirea 
exemplară, la toti indicatorii, a planului pe 
acest an.

în cadrul adunărilor generale, muncito
rii, specialiștii. . toți oamenii muncii sint 
chemați să-și rostească cuvîntul deschis, 
sincer, într-o creatoare atmosferă de lucru, 
criticînd fără menajamente orice deficiente, 

propunind soluții con
crete pentru remedie
rea acestora și îmbu
nătățirea întregii acti
vități economice. Dacă 
fiecare participant la 
dezbateri — și este 
firesc ca numărul lor 
să fie cit mai mare 
în fiecare unitate eco
nomică — va gindi 
chibzuit, ca adevărat 
proprietar și produ
cător. la o măsură 

practică de perfecționare a activității pro
ductive, la încheierea actualei runde a adu
nărilor generale vom putea constata că te
zaurul gîndirii colective se va îmbogăți la 
nivelul economiei naționale cu zeci si zeci 
de mii de idei și propuneri ; idei si pro
puneri care vor alimenta, pe planul activi
tății materiale, izvoarele creșterii produc
ției și eficientei economice, idei si propu
neri care vor marca un nou si important 
pas înainte în realizarea unei calități noi. 
superioare în toate sectoarele economiei 
naționale ; idei și propuneri care vor duce, 
cu certitudine, la aplicarea fermă a mă
surilor stabilite recent de conducerea parti
dului pentru perfectionarea mecanismului 
economico-financiar si afirmarea mai pu
ternică a autoconducerii si autogestiunii 
muncitorești : idei si propuneri desprinse 
din permanentul exercițiu al democrației 
muncitorești în numele progresului econo
mic și social al patriei noastre socialiste. 
Măsura reală si fidelă a eficientei dezba
terilor va fi dată, deci, în primă și ulti
mă instanță, de contribuția concretă ne care 
o va aduce fiecare participant La adunările 
generale la îndeplinirea sarcinilor de plan 
deosebit de complexe si mobilizatoare din 
acest an hotărîtor al cincinalului.
(Continuare în pag. a V-a)

IH SPIRITUL PREVEDERILOR PROGRAMULUI UHIC DE CREȘTERE 

A PRODUCȚIEI AGRICOLE IN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI 1 1

MUNCA SĂTENILOR 
- puternic sprijinită de organele 

agricole pentru a pune deplin 
in valoare potențialul pămintului

Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de producție 
și în gospodăriile producătorilor particulari 
are, ca unul din'principalele obiective, fo
losirea integrală și superioară a pămintului, 
astfel incit de pe fiecare metru pătrat să se 
obțină cit mai multe produse agroalimen- 
tare. După cum se știe, pămîntul este un 
bun al întregului popor, o avuție a întregii 
societăți și, indiferent de deținător, el tre
buie folosit și lucrat integral spre binele 
nostru, al tuturor.

în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru 
de la Sinaia a fost subliniată pregnant ce
rința că, potrivit prevederilor legilor țării, 
toți deținătorii de terenuri agricole, sub ori
ce formă, au obligația să le lucreze, să cul
tive întreaga suprafață și să crească un 
anumit număr de animale. „Toți deținătorii 
de teren agricol, sub orice formă — arăta 
secretarul general al partidului — vor tre
bui să aibă plan de cultură și de creștere a 
animalelor !“

Tocmai pornind de la această cejință, este 
necesar ca membrii cooperativelor agricole 
și țăranii cu gospodărie particulară să fie 
sprijiniți de organele agricole ca să lucreze 
cit mai bine, pămîntul, să aplice normele 
agrotehnice stabilite, să crească mai multe 
animale, pentru a obține producții vegetale 
și animale cit mai mari. Cum se materiali
zează acest sprijin, care trebuie să 6e facă 
simțit încă de pe acum, cind au loc intense 
pregătiri în vederea campaniei agricole de 
primăvară. Am adresat în acest sens citeva 
întrebări unor factori de răspundere din 
Ministerul Agriculturii.

— Programul unic prevede ca loturile in 
folpsință atribuite membrilor cooperativelor 
agricole și terenurile țăranilor cu gospo
dărie particulară să fie lucrate la un ni
vel agrotehnic superior, pentru a se obține 
recolte cit mal mari, tn ce va consta spri
jinul acordat de stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii in executarea- lucrărilor ?

— în mod evident, gospodăriile țăranilor 
cooperatori și ale celor cu gospodărie parti
culară vor beneficia de un sprijin substan
țial din partea stațiunilor pentru mecaniza- 
rea agriculturii. Acest sprijin constă în
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executarea lucrărilor agricole în perioada 
optimă și de bună calitate. Este vorba în
deosebi de arături și insămințări, precum și 
de efectuarea lucrărilor de combatere a 
dăunătorilor în livezi. Se cuvine adăugat că 
in zonele necooperativizate există 16 stați
uni pentru mecanizarea agriculturii, iar in 
toate județele, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, limitrofe zonei necoopera
tivizate, au organizat secții care efectuează 
lucrări pentru gospodăriile particulare. în 
total sint 72 secții de mecanizare. Pentru 
executarea lucrărilor, țăranii din aceste 
zone se adresează consiliului popular, iar 
inginerul agronom din comună împreună 
cil stațiunea de mecanizare stabilesc pe an
samblul localității volumul lucrărilor, 
timpul cind să fie executate și iau măsuri 
pentru asigurarea calității acestora.

— Sint terenuri situate in pante mai 
abrupte care nu pot fi lucrate mecanizat, 
iar in unele zone incă nu au fost organizate 
secții de mecanizare. Există unelte cores
punzătoare care să fie vîndute producăto
rilor particulari ?

— Din ■ 1983 s-a trecut la aplicarea unui 
program special care prevede asigurarea 
populației nu numai de la sate, ci și de la 
orașe cu unelte agricole necesare lucrării 
pămintului, pentru legumicultura, pomicul
tură și viticultură. Ministerul Agriculturii, 
prin unitățile sale specializate, asigură 
unelte folosite, în principal, la lucrarea so
lului. De exemplu, anul trecut s-au produs 
peste 8 000 pluguri de patru tipuri, 1 IOC 
grape fixe, 1 225 prășitoare, la care ' se 
adaugă mii de brăzdare și cuțite pentru plu
guri, iar în acest an producerea lor continuă 
in funcție de solicitări. Diferite mașini și 
unelte de care au nevoie cei ce lucrează pă
mîntul sau cresc animale au fost și sint 
produse de industria republicană sau de 
cooperația meșteșugărească. Avindu-se' in 
vedere amploarea pe care urmează să o cu
noască practicarea agriculturii pe loturile 
în folosință personală a cooperatorilor și în 
gospodăriile producătorilor particulari, se 
va acorda, in continuare, o și mai mare

Ioan HERȚEG
(Continuare în pag. a Il-a)

o nouă izbîndă a capacității tehnice românești

Laminorul de țevi de la Roman intrat recent în funcțiune

1980, 26 septembrie : tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu inaugurează lucrările de construcție a

La 26 septembrie 1980, în aclamațiile a mii de constructori și 
cetățeni din municipiul Roman, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, aflați într-una dintre atît de frecventele și 
rodnicele vizite de lucru, au așezat, simbolic, piatra de temelie a lami
norului de țevi de 20 țoii ce urma să încununeze evoluția întreprinde
rii de țevi Roman. încă una dintre numeroasele și importantele ctitorii 
ale anilor de după Congresul al IX-lea al partidului.

Nou! laminor de țevi 
urma să fie, în categoria 
lui, cel mai mare și mai 
modern din România. Și 
printre cele mai mari și 
mai moderne din lume. 
Iată-1 acum, după trei ani 
și patru luni, purtînd pe 
fluxul său tehnologic lin
gouri purpurii în drumul 
transformării lor in tuburi 
laminate cu diămetre exte
rioare de pînă la 680 mm, o 
gamă întrea'gă de grosimi 
de pereți și din toate măr
cile de otel.

Importantul obiectiv in
dustrial este conceput in
tegral în România, ma
joritatea echipamentelor

(agregate și instalații de 
înaltă tehnicitate) fiind 
construite în tară. No-ul 
laminor (care va pro
duce. cu foarte mici ex
cepții, toate tipurile de 
țevi laminate necesare e- 
conomiei naționale, asigu- 
rînd și o considerabilă 
disponibilitate pentru ex
port) nu este și nu putea 
fi opera unui singur co
lectiv. El este rodul unei 
largi conlucrări și. în mo
dul cel mai direct, emana
ția înaltului nivel de teh
nicitate atins de industria 
românească. O „fișă de 
temperatură" a gîndirii 
tehnice și a capacității

constructive românești.
Cei care l-.au construit 

au turnat in betonul și în 
oțelul său, au împletit in 
vasta sa rețea de instalații 
trainicul sentiment al 
mîndriei patriotice, con
știința răspunderii de a da 
viață uneia dintre marile 
valori ale industriei socia
liste. Inginerul Vasile Sav, 
directorul întreprinderii, 
ne spune :

— Secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizi
tat de mai multe ori unita
tea noastră, s-a sfătuit cu 
muncitorii și specialiștii, 
ne-a dat prețioase indicații

pentru dezvoltarea între
prinderii, pentru perfecțio
narea întregii activități 
productive. Rînd pe .rind, 
prin aplicarea sarcinilor 
concrete pe care ni le-a 
trasat,. au prins contur 
două laminoare de țevi cu 
diametrul de pînă la 6 
toii, un laminor tip „stos- 
sbank", două trăgătorii de 
țevi, precum și alte capa
cități de producție.

După . știrea noastră 
continuă interlocutorul
în lume sint numai. 5—6 
laminoare pentru țevi de 
asemenea dimensiuni. A 
fost obiectiv necesar să 
construim și noi unul. Era 
nevoie de aceste țevi mari, 
realizabile practic din ori
ce tip de oțel, pentru în
făptuirea programului e- 
nergetic — adică pentru 
construirea cazanelor ener
getice de mari dimensiuni, 
a instalațiilor nuclearo- 
electrice, pentru trecerea 
pe scară largă la forajul 
petrolier marin și de

mare adîncime — și pen
tru multe alte cerințe ale 
economiei. Imporful can
tităților necesare de ase
menea țevi ar fi însemnat 
un mare efort valutar. 
Apoi, țineți seama că pro
iectul de execuție a lami
norului este in întregime 
românesc, iaț peste 85 la 
sută din utilaje — în ex
clusivitate unicate — au 
fost fabricate în țară. S-au 
adus din import numai 

_  acele utilaje a căror fa
bricare în țară, deși posi
bilă. nu ar fi fost întru 
totul economică. Mai reți
neți și faptul că lamino
rul de 20 de,țoii este rea
lizat la nivelul tehnicii 
de vîrf pe plan mondial.

Și. în închejere, directo
rul întreprinderii a tinut să 
sublinieze :

— Intrarea acestui im
portant obiectiv ai econo
miei naționale în circuitul 
productiv coincide în mod 
fericit cu momentele în care 
întreaga tară se pregătește

să sărbătorească aniversarea 
zilei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Toți cei care am contribuit 
la realizarea laminorului 
aducem cu acest prilej un 
fierbinte omagiu, însoțit de 
viile noastre mulțumiri, 
secretarului general al 
partidului, ctitor al acestui 
modern și important edi
ficiu industrial, ca și al 
atîtor alte cetăti productive 
făurite în acești ani la în
demnul și sub îndrumarea 
sa nemijlocită.

Inginerul Dan Porfirea- 
nu, șeful proiectului, lu
crează in cadrul Institu
tului de proiectări teh
nologice de laminoare 
IPROLAM — București. 
După propriile-i cuvinte, 
se află în fata celei mai 
mari realizări din activi-

M. CARANFIL 
C. CARLAN
C. B1AGOV1CI

(Continuare în pag. a IV-a)

TEMELIE A EDIFICĂRII 
ROMÂNIEI MODERNE

în viața fiecărei națiuni, a fiecărui 
popor există evenimente cardinale, 
unice și irepetabile care concentrează 
și exprimă in gradul cel mai inalt 
strădaniile și aspirațiile lui de împli
nire, idealurile sale cele mai de preț, 
în astfel de momente sint. in egală 
măsură, solicitate și puse in valoare 
la cote maxime capacitatea de crea
ție, energiile moral-politice. intelec
tuale și materiale ale întregului po
por ; greutățile și stavilele de orice 
fel sint infrinte cu abnegație, hotărî- 
re și inventivitate de geniul politic 
al popoarelor, iar contemporanii au 
sentimentul viu, plenar al nemijloci
tei participări la istorie.

Astfel de „ore fundamentale" cris
talizează, de regulă, un îndelungat 
proces de devenire și pun jaloane 
trainice pentru 'o întreagă dezvoltare 
viitoare. Un asemenea „eveniment 
istoric de importantă crucială în 
viața poporului nostru" — după cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a fost Unirea Moldovei cu Munte
nia din 1859.

Pregătită material și spiritual de 
întreaga dezvoltare precedentă,’Uni
rea’ Principatelor din 1859 a consti
tuit traducerea în viață a unuia din 
cele trei obiective, majore ale națiu
nii noastre, formulate cu limpezime 
in revoluția română de la 1848 : 
Unirea, independența și moderniza
rea întregii vieți economice si social- 
politice. Trezite la o nouă viată de 
acest prim succes, energiile națiunii 
s-au pus în mișcare, transformed ac
tul primei uniri nu numai intr-o 
epocală înfăptuire, ci și într-o pu
ternică forjă motrice, într-un entu
ziast punct de pornire și de pro
pulsare a unui întreg șir de trans-

Conf. univ. dr. Vasile BOZGA

economico-social, a unor adinei pre
faceri structurale și institutionale.

Cercul problemelor arzătoare ca- 
re-și așteptau rezolvarea era, intr-a
devăr, imens. De acest lucru erau 
conștienți toți oamenii luminați ai

formări viitoare pe linia progresului

epocii, în frunte cu însuși domnito
rul Unirii. în mesajul către Cameră 
din 6/18 decembrie 1859 — document 
cu mare valoare programatică — 
Alexandru Ioan Cuza spunea: „Avem 
tot(ul) de creiat, a întemeia creditul 
nostru public, a deschide drumuri, a 
face poduri, a împodobi și a sănă
tăți orașele, a lărgi porturile, a în
flori comercial, a încuraja industria...

a săpa canaturi, a întinde linii de 
drumuri de fier pe suprafața pămin
tului nostru pentru înlesnirea comu
nicărilor și într-un cuvînt a dezvolta 
toate stabilimentele publice".

Această pregnantă enumerare a u- 
nei copleșitoare „liste" de obiective 
— în stare să dea de lucru nu uneia, 
ci mai multor generații — nu epuiza 
insă telurile noii domnii și, implicit, 
țelurile națiunii. Hotărîtă să trans
pună in viață în mod gradat cega ce 
revoluția din 1848 nu reușise prin 
„atac frontal", marea generație a 
Unirii avea in vedere și obiectivul 
consolidării autonomiei țării, a dem
nității ei in raport cu puterea su
zerană și cu alte puteri, concepută ca 
o apropiere treptată de momentul 
cîștigării independenței, precum și o 
seamă de prefaceri structurale care 
să alinieze România renăscută la ni
velurile contemporane ale dezvoltării.

O mare importanță au avut, in a- 
cest sens — chiar dacă adversitățile 
externe și interne n-au permis ca 
ele să se efectueze chiar de la în
ceput — transformările de structură 
in domeniul economic și politic, ge
neratoare de prefaceri sociale cu 
„bătaie lungă". Aici se situează. îna
inte de toate, transformările în do
meniul relațiilor agrare, transformări 
dorite și așteptate de imensa majo
ritate a națiunii. Astfel, după ce in 
1863 a fost înfăptuită secularizarea 
averilor mănăstirești — averi ce re
prezentau un sfert din domeniul 
agricol al tării — în august 1864 a 
fost legiferată, în acerbă opoziție cu 
moșierimea, reforma agrară. Prin a- 
ceastă măsură erau desființate claca, 
dijmele, diversele prestații, monopo-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Unitate, independență, pace
Francisc PĂCURARIU

Una dintre caracteris
ticile definitorii ale is
toriei poporului nostru 
este absența dorinței 
de a cuceri, de a sub
juga și de a exploata 
alte popoare, năzuința 
de a rămâne stăpin pe 
glia sa, de a se simți 
făuritor al propriului 
său destin. Evoluția Is
torică a poporului de 
la Carpați și Dunăre 
nu a fost întotdeauna 
prielnică acestei nă
zuințe, și pămîntul pe 
care el s-a născut și in 
care și-a înfipt toate 
rădăcinile existenței a 
fost prin veacuri udat 
cu singele vărsat pen
tru apărarea lui. O for
ță inepuizabilă de re
zistență a făcut ca po
porul nostru să facă 
față tuturor greutăților 
și asupririlor.

De-a lungul vremu- 
rilor, poporul român a 
dovedit nu numai o 
nestrămutată înrădăci
nare in pămintul său, 
de pe care nu a putut 
fi clintit de nici o 
furtună, dar și capaci
tatea de a făuri istoria, 
zăgăzuind — cu forța 
armelor sau cu iscu
sința diplomației — 
tendințele expansionis

te ale imperiilor, res- 
pingindu-i pe cotropi
tori, dind naștere unor 
mari personalități isto
rice ca Mircea cel Bă- 
trin, Ștefan cel Mare 
sau Mihai Viteazul. 
Din rindul poporului 
s-au născut acele minți 
luminate care au înțe
les mai bine dialectica 
istoriei și au deslușit 
fața de miine a Euro
pei, precum Dimitrie 
Cantemir (a cărui per
sonalitate de nivel eu
ropean trebuie să o 
avem mereu in conști
ințe) sau vizionarismul 
bazat pe idei bine sta
tornicite al lui Nicolae 
Bălcescu, gînditorul 
care a descifrat desti
nul asemănător al po
poarelor din sud-estul 
Europei și a deslușit 
necesitatea unirii for
țelor lor progresiste in
tr-o perioadă cind asu
pra lor aveau o in
fluență precumpăni
toare tendințele cen
trifuge generatoare de 
confruntări și de ad
versități.

Marile acte ale uni
rii, sărbătorite in a-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Prin înfăptuirea prevederilor programului unic 

de creștere a producției agricole 

GOSPODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI 

POT Șl TREBUIE

SĂ PRODUCĂ MAI MULT 

încă din acest an, în interesul fiecărui 
producător, al economiei naționale
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nfăptuirea Programului unic de dezvoltare a producției agricole ;
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gospodării, | 
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’ autoaprovizionare și a fondului de stat cu produse agricole, la j 
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■ veniturilor realizate de producătorii agricoli, la ridicarea generală I 
r.
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Venituri care ne stimulează să sporim 

cantitățile de produse livrate 

la fondul de stat
împreună cu mai multi cetățeni din satul 

nostru am analizat si dezbătut zilele aces
tea noile măsuri adoptate de conducerea 
partidului pentru cointeresarea țărănimii 
in creșterea producției agricole în gospo
dăriile personale, măsuri reflectate ne larg 
în Programul unic dat publicității.

Eu sint țăran cooperator. în anul de 
curind încheiat am livrat la fondul de stat, 
pe bază de contract, cinci porci. 20 miei, 
800 kg lină. 500 ouă. Din livrarea acestor 
produse am cîstigat în plus, fată de veni
turile din cooperativa agricolă, aproape 
90 000 lei. Dacă socot insă bine, pot munci 
mai cu spor, pot ciștiga si mai mult. în 
aceste zile, de pildă, după ce ne-am sfă
tuit toti ai casei, am ajuns la concluzia că 
printr-un efort mai mare putem să creștem 
mai multe animale în gospodărie, să livrăm 
în acest an statului 10 porci, 800 kg lină. 
20 miei. 500 ouă. Desigur, pentru creșterea 
lor trebuie să cheltuim mai mult, să depu
nem mai multă muncă, dar. după calculele 
mele, veniturile pe care le vom realiza vor 
ajunge la 100 000 lei, un cîștig care acoperă 
in întregime eforturile depuse. Asemenea 
socoteli gospodărești își fac multi alti con
săteni de-ai mei.

Sint numeroși contractanti fruntași in co
muna Nojorid. I-am întilnit deunăzi pe 
citiva dintre ei. Ne-am întrebat unii pe 
alții cum am încheiat anul, ce planuri avem 
pentru 1984. Teodor Trifa. din satul Păușa. 
a livrat statului anul trecut 10 000 litri 
lapte de vacă. Gheorghe Cighir din satul 
Chișirid si Augustin Crisan din Nojorid au 
predat fiecare cite 10 porci. Fiecare din ei 
este convins că. in condițiile noilor stimu
lente stabilite prin program, gospodăriile 
lor se vor intări si vor putea să-si aducă 
o contribuție mai mare la realizarea fondu
lui de stat. Cei harnici au intr-adevăr de 
ce să se bucure de aceste prevederi.

Fără îndoială, avantajele sistemului unic 
de contractări si achiziții sint în măsură să 
ne sporească interesul de a munci mai

Experiențe care demonstrează realismul

programului elaborat de partid
De la început, vreau să subliniez carac

terul realist al prevederilor cuprinse in 
Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale mem

bine, de a produce mai mult, aceasta fiind 
în folosul nostru si al tării. Nu e o vorbă 
mare cînd spunem că pentru bunăstarea 
satului trebuie să muncească tot satul. Noi, 
cei care contractăm cu statul, primim spri
jin substantial din partea primăriei, fiin- 
du-ne repartizate cu prioritate suprafețe 
din pajiștile cultivate, precum si terenuri 
pentru culturile duble. Aceste suprafețe ne 
îngrijim să le fertilizăm si să le lucrăm 
corespunzător. Așa. de exemplu, din toamnă 
Si Pină acum am fertilizat cu îngrășăminte 
organice 400 hectare de pășune. Sigur, sint 
încă multe de făcut pentru ca pășunile să 
ofere animalelor hrană mai multă si mai 
ales de mai bună calitate. în cadrul ulti
mei adunări cetățenești, consiliul popular 
al comunei a analizat cu chibzuință această 
problemă. Ca o primă măsură s-a stabilit 
ca fiecare cetățean să transporte anumite 
cantități de gunoi pe pășunea comunală.

Consider că atît cantitățile de produse 
vegetale, cit si cele animale contractate la 
fondul de stat ar putea fi si mai mari dacă 
fiecare gospodar ar fi sprijinit să cumpere, 
în contul contractelor încheiate, un număr 
sporit de purcei, pui de o zi. precum si se
mințe, răsaduri de bună calitate, materiale 
pentru solarii, substanțe de prevenire si 
combatere a bolilor si dăunătorilor, sprijin 
pe care consiliile populare si organele 
agricole sint obligate să ni-1 acorde cores
punzător sarcinilor ce le revin din Progra
mul unic. în ce ne privește, consider că 
dovada cea mai concludentă a răspunderii 
cu care înțelegem să răspundem chemării 
secretarului general adresate țărănimii la 
consfătuirea de lucru de la Sinaia o con
stituie faptele concrete, hotărîrea noastră 
de a spori producția agricolă pe loturile 
personale si. pe această bază, cantitățile 
livrate la fondul de stat.

Iustin BARBAS
țăran cooperator din comuna Nojorid, 
județul Bihor

brilor cooperativelor agricole de producție 
și in gospodăriile producătorilor particu
lari, aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. De ce spun că este realist?

deține seama 
flecare zonă 

funcție de aceste

Pentru că acest program 
condițiile specifice din 
șes, deal și munte, iar in 
condiții se prevede, în mod diferențiat, ce 
și cit să se producă, atît pentru satisface
rea nevoilor locale de consum, cit și pen
tru livrarea unor produse la fondul de stat.

Locuitorii din comuna noastră realizează 
.anual, din agricultură, venituri de peste 20 
milioane lei, care provin, in principal, din 
livrarea animalelor și produselor animalie
re. Noi avem în comună o asociație a cres
cătorilor de animale. Organizarea acestei a- 
sociatii, precum și măsurile luate de către 
consiliul popular comunal pentru îmbună
tățirea pășunilor și tinetelor au avut drept 
rezultat sporirea numărului de animale. De 
pe pajiștile naturale se asigură atît iarba 
necesară în perioada pășunatului. necesarul 
de fin pentru iarnă si chiar un surplus care 
este valorificat prin unitățile cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor. Dacă în 1980 comuna avea doar 2 700 
de bovine și 8 000 ovine, numărul lor a cres
cut la aproape 4 000 bovine, 15 000 oi și 
mioare, 2 700 porci, la care se adaugă zeci 
de mii de păsări.

Acest număr mare de animale asigură nu 
numai consumul local de produse agroali
mentare de origine animală, ci și impor
tante disponibilități care sint livrate la 
fondul de autoaprovizionare si fondul 
de stat. Numeroși crescători au con
tractat și livrat la fondul de stat cantități 
mari de lapte și carne. Ion Popa, de exem
plu, a contractat și livrat la fondul de stat 
trei tăurași, un porc, doi miei și 1 500 litri 
de lapte. Este un exemplu din multe altele 
care demonstrează ,că o gospodărie țără
nească poate să crească numărul de ani
male prevăzut în program și să livreze pe 
bază de contract un număr sporit de bovi
ne, un porc și oi după cîte crește.

Consiliul popular comunal a analizat re
zultatele care au fost obținute anul trecut 
in creșterea animalelor și livrările la fondul

în acest an, comuna noastră

își sporește substanțial contractele
Comuna Căpilnița este situată în zona 

necooperativizată din județul Harghita. Și 
la noi. prin creșterea continuă a număru
lui de animale, prin buna lor îngrijire și 
furajare, se obțin din an în an producții 
tot mai mari de carne si lapte. Ca urmare, 
comuna noastră livrează cantităti aprecia
bile din aceste produse la fondul de auto
aprovizionare si la fondul de stat. în 1983 
am livrat 81 tone carne de bovine. De ase
menea. la laptele de vacă am livrat cu 500 
hectolitri măi mult decit în anul 1982. Eu, 
ca gospodar, dețin patru hectare teren, din 
care un hectar arabil, am livrat în anul 
.1983 un tăuras si 1 000 litri lapte : pentru

de stat 
realizat 
țională 
crească 
nu s-a 
carne și lapte, 
contractele cu producătorii particulari, asi- 
gurindu-se încă de pe acum sarcinile pre
văzute în Programul unic la laptele de oaie, 

. Ia lină, la carnea de bovine, la ouă. Mai 
sint încă probleme în legătură cu contrac
tele Ia porcine și la laptele de vacă. în 
urma dezbaterii cu sătenii a acestui pro
gram, sigur că și sarcinile de contractare 
vor fi mult mai mari.

Asociația crescătorilor de animale se va 
bucura in continuare de un puternic sprijin 
din partea consiliului popular comunal. 

s Pină acum, după nevoi și ’după aportul 
gospodăriilor la fondul de stat, s-au închi
riat .producătorilor 200 hectare fineață în 
raza comunei și 1 500 hectare in golurile 
alpine si izlazuri. întregul necesar de se
mințe pentru ierburi perene, lucernă, sfe
clă furajeră a fost acoperit. Cu sprijinuț 
cetățenilor localnici, dar și al Consiliului 
popular județean Prahova, au început incă 
din anul trecut amenajarea unor drumuri 
montane pentru ca in vară animalele să 
plece in tabără la munte și acolo să se des
fășoare Întregul flux zootehnic.

Ne exprimăm hotărîrea de a înfăptui cu 
răspundere prevederile cuprinse în pro
gram, de a asigura realizarea planurilor'de 
cultură și de creștere a animalelor, a pla
nului de contractare și livrare a produselor 
agricole la fondul de autoaprovizionare și 
la fondul de stat, aceasta fiind atît în inte
resul locuitorilor comunei, cit și al bunei tăți însemnate de semințe, între care 2 051! 
aprovizionări a populației de la orașe cu 
produse agroalimentare.

Emil COJOCARESCU 
președintele Consiliului popular 
al comunei Valea Doftanei - Prahova

și a ajuns la concluzia că nu s-a 
sarcina stabilită la Conferința Na- 
a partidului, ca fiecare familie să 
cel pufin o vacă și 10 oi. Ca atare, 
realizat nici planul la livrările de 

Pentru 1984, s-au încheiat

1984 am contractat un tăuraș. 1 200 litri 
lapte și alte produse.

Aceste rezultate nu sînt întimplătoare. 
în cadrul celor 690 gospodării se cresc 1 368 
bovine din care 591 vaci și juninci. 1 200 
porcine. 1 670 ovine și altele. Avînd un 
număr sporit de animale, există garanția 
că în anul 1984 vom putea livra cantități 
mult mai mari âe ,Iapte și carne. în al 
doilea rînd. dezvoltarea puternică a zooteh
niei este legată de asigurarea furajelor. 
La noi pășunile și fînețele sînt bine îngri
jite și, ca urmare, se obține o mare can
titate de fin. Pentru a-1 putea strînge. gos
podarii din -comună si-au procurat 164 

motocositoare. Este de la sine înțeles de 
ce- mare ajutor sint aceste utilaje pentru 
noi ca să asigurăm necesarul de furaje. în 

. comună avem și 549 cabaline cu care lucrăm 
pămîntul și facem transporturile necesare. 
Menționez că noi cultivăm orz. ovăz si car
tofi. care au condiții bune de cultivare.

Sub conducerea organizației comunale de 
partid, consiliul popular comunal, consiliul 
comunal al producătorilbr agricoli desfă
șoară in această perioadă o intensă activi
tate pentru ca toti gospodarii să contrac
teze cit mai multe animale si produse ani
maliere. astfel ca pină cel tirziu la 20 fe
bruarie să terminăm încheierea contracte
lor pe anul 1984. Dealtfel, pină in prezent 

MUNCA SĂTENILOR
(Urmare din pag. I)
atenție producerii utilajelor și uneltelor 
pentiru aceste categorii de cultivatori și, mai 
ales, îmbunătățirea calității lor.

— Cultivarea suprafețelor prevăzute in 
planurile de cultură care se întocmesc chiar 
în aceste zile de consiliile populare, cit și 
livrarea cantităților de produse prevăzute la 
fondul de autoaprovizionare șl la fondul de 
stat necesită și asigurarea semințelor nece
sare culturilor. Ce semințe va asigura Mi
nisterul Agriculturii pentru recolta acestui 
an și in ce fel trebuie să se acționeze pen
tru ca producătorii să intre in posesia, lor ?

— Pentru, recolta acestui an, Ministerul 
Agriculturii vinde membrilor cooperativelor 
agricole, și producătorilor particulari canti- 
tone grîu de primăvară care se cultivă în
deosebi în zonele din nordul țării și estul 
Transilvaniei, 5 500 tone de porumb din hi
brizi cu perioade diferite de vegetație, în 
funcție de zona î.n care se cultivă, 450 tone 
ovăz, 400 tone orzoaică, precum și cantități 
însemnate de semințe de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și altele. Semințele res
pective au fost repartizate cooperative
lor de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor teritoriale, acestea urmînd a lua 
legătura cu direcțiile generale județene pen
tru agricultură și industria alimentară în 
vederea procurării lor. Este necesar ca în 
fiecare localitate să fie întocmite tabele în 
care să se prevadă, pe familii, ce cantități 
de semințe sint necesare și să se organizeze 
aducerea în comune și distribuirea lor oelor 
care le-au solicitat.

— Cum este asigurată aprovizionarea 
cultivatorilor cu semințe de legume 1

— în acest an există disponibilități mari 
la cele- mai multe specii de legume : tomate 
de vară, varză, pătrunjel, păstîrnac. 
ardei, vinete, castraveți, salată, mărar 
și pepeni, ș.a. Semințele se livrează în 
plicuri sau cutii pe care sînt însorise specia 
și soiul, se dau detalii referitoare la canti
tățile ce trebuie însămînțate pentru a se 
asigura densitatea optimă. Ele pot fi procu
rate la sate de la unitățile cooperativelor de 

s-au contractat 85 capete bovine. 1541 
hectolitri de lapte de vacă si alte produse.

îndată ce se v.a desprimăvăra., locuitorii 
comunei Căpilnița — așa cum au făcut și 
în ceilalți ani —- vor începe lucrările de 
îmbunătățire a pășunilor și tinetelor, intru- 
cit de aceasta depinde sporirea producției 
de furaje și. deci, asigurarea creșterii ani
malelor. Nu vom precupeți nici un efort 
pentru a face din comuna noastră o comu
nă fruntașă în județ în sporirea producției 
zootehnice și livrarea unor cantităti cit 
xnai mari de produse la fondul de stat.

IMRE Iosif
țăran cu gospodărie particulară 
din comuna Căpilnița, județul Harghita

producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor. Pentru anumite semințe de legume de
ficitare, cultivatorii pot face schimburi intre 
ei, iar pentru viitor ei trebuie sâ se îngri
jească de producerea unor semințe, mai 
ales la usturoi, arpagic și altele.

— Programul acordă o mare atenție cul
turii pomilor și arbuștilor fructiferi in toa
te gospodăriile. Se prevede ca ' in curtea 
unei gospodării de 200—250 metri pătrați să 
se planteze meri, cireși, vișini, piersici, duzi, 
nuci, iar de-a lungul gardurilor — arbuști 
fructiferi. Există materialul săditor pomicol 
asigurat, In cel fel va putea fi el procurat 
de cei care doresc ca, încă în această pri
măvară, să planteze pomi și arbuști fructi
feri ?

— în 1983, în pepinierele statului a fost 
produsă o mare cantitate de material sădi
tor pomicol. Ca urmare, pentru gospodăriile 
populației de la sate și orașe au putut fi re
partizate peste 4,3 milioane de puieți de 
pomi altoiți din diferite specii, mult mai 
mulți decît in oricare alți ani. De asemenea, 
există un mare număr de butași de arbuști 
fructiferi, precum și milioane de stoloni de 
căpșuni. Este insă necesar ca pe plan local 
sâ se acționeze cu mai multă răspundere 
pentru distribuirea operativă a materialului 
săditor pomicol. în acest scop, pepinierele 
vor organiza puncte de vinzare in piețele 
din orașe și comune, iar anumite cantități 
vor fi valorificate pri.n cooperativele de 
producție, achiziții și desfacere a mărfurilor 
de la sate. Cei Care locuiesc în apropierea 
pepinierelor pomicole pot să-și procure 
direct de aici, contra cost, materialul sădi
tor pomicol de care au nevoie.

Important este ca, încă din aceste zile, or
ganele agricole să treacă în mod hotărit la 
acțiune, să întreprindă măsuri organizato
rice și tehnice care să' vină în sprijinul 
membrilor cooperativei agricole și producă
torilor particulari pentru a-și lucra pămin- 
tul așa cum a cerut secretarul general al 
partidului, așa cum se prevede in Progra
mul unic. întocmirea planurilor de cultură 
trebuie să asigure utilizarea cu eficientă 
maximă a fiecărui metru pătrat de pămint, 
creșterea unui număr mai mare de animale 
și păsări.

CAMPANIA AGRICOLĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ I
Obiectivul de maximă importantă stabilit de conducerea partidului 

pentru anul 1984 ii'constituie mobilizarea tuturor forțelor din agricultură 
pentru a se realiza recolte record la toate culturile. înfăptuirea acestui 
obiectiv impune ca acum, in miez de iarnă, să se desfășoare pe un front 
larg pregătirea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de primă
vară. Este vorba de repararea și punerea în stare de funcțiune a trac
toarelor și mașinilor agricole, fertilizarea cu îngrășăminte organice a unor 
suprafețe cit mai mari, asigurarea semințelor de cea mai bună calitate 
pentru structura de soiuri și hibrizi aprobați pentru fiecare zonă, ridi
carea nivelului de pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii de 
pe ogoare, spre a se asigura aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite la 
fiecare cultură.

Referindu-se Ia faptul că ne mai desparte puțin timp de începerea 
însămîntărilor de primăvară, în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire 
de lucru de la Sinaia, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că este necesar să fie luate toate măsurile spre a 
se încheia toate pregătirile, astfel incit Ia sfîrșitul lunii februarie să se 
treacă la realizarea insămîntărilpr și a celorlalte lucrări de primăvară. 
„Trebuie să facem totul — arăta secretarul general al partidului — pen
tru ca anul acesta agricultura noastră să marcheze o îmbunătățire sim
țitoare, să obținem o recoltă record".

Aflati Ia fata locului, coresponi 
Argeș ne relatează despre lucrările 
la care participă un mare număr 
locuitori ai satelor.

Lucrări de fertilizare în 
grădini în județul bac au au 
început lucrările de sezon în grădini. 
Se muncește bine organizat pentru a 
se realiza cantitatea de 101185 tone de 
legume, care va fi cu peste 6 000 tone 
mai mare decit cea realizată anul 
trecut. Și aceasta fără ca suprafața 
cultivată să sporească nici măcar cu 
un hectar. Ce se întreprinde in acest 
scop ? Inginerul Silviu Strasser, di
rectorul Trustului județean al horti
culturii, ne spunea că întreaga su
prafață de legume a fost amplasată 
pe terenurile irigate din zonele cele 
mai favorabile ale județului, in 
unitățile din preajma centrelor 
muncitorești — Moinești. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Buhuși etc.

Zilnic, în fermele de la Hemeiuș, 
Săucești, Prăjești, Răcăciuni, sute de 
oameni muncesc la repararea și 
amenajarea răsadnițelor și la trans
portul biocombustibilului, la ame
najarea solarlilor. Au fost reparate 
pină acum răsadnițe în suprafață 

\

lenții noștri din județele Bacău și 
care se execută în aceste zile, lucrări 
de cooperatori, mecanizatori și alți

de circă 50 000 metri pătrați, din 
115 000 metri pătrați citi există și 
s-au transportat mai mult de 5 000 
tone biocombustibil. Se apreciază 
că, în cel mult două săptămini, se 
voit încheia repararea și amenajarea 
răsadnițelor, precum și transportul 
biocombustibilului necesar acestora, 
în serele întreprinderii de produce
re a legumelor din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cele 
ale Stațiunii de cercetare și produc
ție legumicolă din Bacău, ca și în 
cele ale Asociației economice inter- 
cooperatiste Răcăciuni, oamenii au 
pregătit terenul și semințele și sint 
gata să înceapă semănatul soiurilor 
timpurii de varză, vinete si ardei, 
pentru producerea răsadurilor desti
nate solarlilor.

O atenție deosebită se acordă 
fertilizării terenurilor care vor fi 
cultivate cu legume. La Traian, 
Bijghir, Prăjești, Orbeni, Sascut și 
în celelalte unități cultivatoare de 
legume au fost organizate convoaie 
de atelaje care transportă gunoiul 

de grajd în grădini. Din situația 
existentă la Tr.ustul județean al 
horticulturii rezultă că de la începu
tul lunii ianuarie au fost transpor
tate in grădinile de legume mai mult 
de 10 000 tone de îngrășăminte na
turale. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

Pomicultorii — la lucru 
în livezi, într-un județ cu pomi
cultura dezvoltată, cum este județul 
ARGEȘ, este normal ca lucrările Ja 
ordinea zilei în livezi să se bucure de 
cea mai mare atenție. Că este așa o 
dovedesc cele constatate în unitățile 
din consiliul agroindustrial Stîlpeni. 
Viorel Nițe-scu, inginerul-șef al con
siliului, ne spune : „Suprafața livezi
lor este de 2 458 hectare in unitățile 
agricole și 1 327 hectare in gospodă

Lucrări de sezon în agricultură : fertilizarea terenului in solarii (la C.A.P. Stăuceni) și tăierile de fructificare în livezi (la ferma pomicolă nr. 10 Curtești a I.A.S. Cătămărești, județul Botoșani)
Foto : Eugen Dichiseanu

riile populației. Recolta de mere ob
ținută anul trecut a fost de 8 000 tone, 
una dintre cele mai bune din ultimii 
ani. Ferma pomicolă de stat Bălilești 
a realizat o producție record — de 
45 tone _ mere la hectar în plantația 
intensivă și de 16 tone în plantația 
clasică".

Pentru ca în toate unitățile agricole 
să fie obținute. recolte mari in acest 
an, în livezi se muncește intens. De 
menționat că din toamnă au fost 
executate arături, iar acum de dimi
neața pină seara livezile sînt pline 
de oameni. Sub s'upravegherea spe
cialiștilor, ei execută tăieri de rodire 
Ia pomi, tratamente de combatere.a 
dăunătorilor și fertilizează cu gunoi 
de grajd pămîntul.

Din operativa la zi rezultă că s-au 
fertilizat 81. hectare cu 1 700 tone gu
noi, din cele 243 hectare planificate. 

Lucrarea e în grafic și se va desfă
șura eșalonat pină la sfirșitul lunii 
martie. Transportul gunoiului se face 
numai cu atelajele trase de animale, 
în medie, sint cite 5—6 atelaje la 
fiecare cooperativă agricolă, care 
transportă zilnic cite 3 pină la 5 tone 
la o distanță de 4—5 km. La coope
rativa agricolă din Stîlpeni, din ini
țiativa președintelui unității, Gheor
ghe Olteanu, s-au confecționat cu 
forțe proprii mai multe căruțe echi
pate cu bene etanșate, cu ajutorul că
rora transportul îngrășămintelor or
ganice se face mult mai bine, puțind 
fi folosite și pentru dejecțiile lichide. 
Cu astfel de atelaje vor fi dotate și 
cooperativele agricole vecine din Bă
lilești, Vlădești și Mihăiești.

Și în livezile altor consilii agroin
dustriale din județ se muncește in
tens. în cooperativa agricolă din 

Schitu Golești se află zilnic la mun
că, în plantația intensivă de 100 hec
tare cu măr intrată de curind pe rod, 
echțpa pomicolă condusă de ing. Ni- 
coleta Țuluca. Se sapă și se încorpo
rează gunoiul bine putrezit la rădă
cina merilor. La fel de bine se mun
cește și în ferma pomicolă Merișani.

Ing. Gheorghe Mihai, .directorul 
Trustului horticol Argeș, ne face cu
noscute acțiunile tehnice și organiza
torice cuprinse în programul aprobat 
recent de plenara comitetului jude
țean de partid, avînd ca scor» sporirea 
producției de fructe și dezvoltarea, 
în continuare, a pomiculturii. Folo- 
6indu-se, în principal, atelajele, dar 
și alte mijloace de transport vor fi 
fertilizate cu gunoi de grajd 22 014 
hectare și continuă săpatul in jurul 
pomilor pe 23 580 hectare. In mod 

obligatoriu, pină.la 15 martie se vor 
executa două tratamente de iarnă la 
9 804 000 pomi din speciile semlnțoase 
și cel puțin un tratament la 4 836 000 
pomi din speciile simburoase. Se în
treprind măsuri ca în plantațiile ti
nere, pe 1 960 hectare, să se cultive 
legume, furaje și cartofi, I.L.F.-ul 
asigurind incă de pe acum semințele 
necesare. Se vor planta 232 hectare 
cu pomi, pentru care se transportă 
acum 2 300 tone gunoi, se sapă gropi, 
se fac împrejmuiri, iar materialul să
ditor este asigurat. în comunele ne- 
cooperativizate se organizează loturi 
de plantații model de arbuști, îndeo
sebi de smeuir și coacăz. I.L.F.-ul or
ganizează în comune și sate centre de 
desfacere a materialului săditor soli
citat de săteni. (Gh. Gîrstea, cores
pondentul „Scînteii").
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„Făclie luminînd prin vreme66

„INTRAREA LUI MIHAI VITEAZUL IN ALBA IULIA". Pictură de C. Stoica

Idealul unității româneștii, ideal nutrit de veacuri, întărit și consolidat mereu in 
neîntrerupta trecere a timpului, a triumfat la cumpăna dintre veacurile al XV 1-lea și 
al XVII-lea prin măreața înfăptuire a lui Mihai Viteazul, a luminat mereu, ca o făclie ne
stinsă, lupta poporului român pentru unitate, i-a întărit încrederea in biruința dreptei 
saie cauze.

„Mihai (...) voi a-și crea o patrie mare cit ține 
pămîntul românesc ; și norocul ajutîndu-l, in citeva 
luni Ardealul, Moldova și o parte din Banat sînt 
unite cu Tara Românească. (...) Mihai realizase vi
sarea iubită a voievozilor cei mari ai românilor. 
Acum românul s-a înfrățit cu românul și toți au una 
și aceeași patrie, una și aceeași cîrmuire națională, 
astfel precum ei n-au fost din vremile uitate ale 
vechimei. Statul acesta nou are hotare naturale de 
minune, el e destul de puternic, pămîntul său destul 
de binecuvîntat de cer, locuitorii săi numeroși și în 
mare parte omogeni ; el poate trăi, .a sta de sineși 
și a se apăra împotriva năvălirilor streinilor".

„Și, cind el e din poporul mieu răspîndit și astăzi 
supt toate stăpinirile străine, apăsat de o nedreptate 
care pe unele locuri e mai veche de o mie de ani, 
cind el a incunjurat pentru totdeauna cu strălucire 
numele nostru și l-a buciumat în lumea larqă cu 
buciumele lui de război, cind printr-insul s-a săvirșit 
o dată - singura dată - uimitoarea minune a strin- 
gerii noastre laolaltă sub același steag de biruință 
pe care-l vedem iarăși fluturind asupră-ni in cele 
mai sfinte visuri ale noastre, cum aș putea să nu 
închin prinosul smeritei mele iubiri Străbunului

NICOLAE BĂLCESCU
„Românii supt Mihai Voievod Viteazul", 1877

. NICOLAE IORGA
. j.‘ „Istoria lui Mihai Viteazul", 1902
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„Partidul
Odată cu trecerea la edifi

carea noii orinduiri socialiste pe 
pămintul românesc, s-au adău
gat vechilor temeiuri, fundamen
telor istorice ale unității noastre 
noi și puternice temelii, care au 
consolidat-o neîrtcetat. Cu deo
sebire in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, sensul 
inalt al întregii politici a parti
dului și statului nostru o fost ci
mentarea necontenită a unității 
națiunii noastre socialiste, cu 
îndreptățire considerată o mare 
pirghie a progresului mai acce
lerat al țării, a înaintării noastre 
neabătute spre piscurile lumi
noase ale civilizației socialiste și 
comuniste. împlinirile mărețe ate 
acestor ani, asociate strins în 
inima și conștiința poporului de 
numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au făcut ca 
președintele României socialiste 
să devină pentru întreg poporul 
simbol viu al unității sale. Acest 
simțămînt unanim își află ex
presia sa cea mai sintetică in 
îngemănarea strinsă a celor trei 
cuvinte tutelare ale muncii și 
vieții noastre - „Partidul - 
Ceaușescu - România". Așa 
cum o spun versuri scrise de 
muncitori, țărani, intelectuali de 
pe întreg cuprinsul țării, din care 
spicuim :

Toți anii vieții demne i-a pus 
in slujba vieții, 
slujba acestei 
țări de dor... 

voi, ctitori, 
în rînduri cu poeții 

Veniți, ca-n virf de munte, 
și slavă aduceți-i 

Bărbatului de veghe mereu 
la Tricolor I"

Și i-a clădit in

Voi, frați ai mei,

★

Ai țării sîntem noi și-a noastră-i 
țara 

conștiințe largi privind in viitor 
și-un nume, CEAUȘESCU,

scris cu aur 
reprezentantul unui demn popor

Ceaușescu

„VIZITĂ DE LUCRU". Tablou de Bicfalvi Nicolae
★

In tricolor vedem întreaga țară 
Și năzuința-ntregului popor

In el păstrăm a neamului 
comoară

Și e al muncii limpede izvor

In trei culori ce steagul
încunună

Partidul nostru-n veci strălucitor,

Ce străjuiește patria română 
Prin Ceaușescu brav conducător.

străbun.
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„UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA". Pictură de C. Petrescu

Voința nestrămutată a poporului român pentru unitate și libertate națională, lupta 
sa îndelungată și eroică pentru a împlini aceste legitime aspirații au cunoscut cea din
ții izbindă in ianuarie 1859, cind, prin unirea Moldovei cu Muntenia, s-a creat statul 
național român modern. Această unire care, cum s-a scris in epocă, „este sufletul 
poporului român" a așezat temelii trainice pentru dobindirea independenței naționale 
depline, pentru a se asigura un ritm mai viu progresului social-economic și cultural al 
poporului pe măsura marilor sale resurse șt energii, a puterii sale creatoare, a iubirii 
sale pentru patrie, pentru pămîntul

„Pentru a pune capăt suferințelor, abuzurilor și 
discordiilor dinlăuntru și pentru a precurma inrîu- 
ririie dinafară care au jignit autonomia principate
lor și a introduce un regim de stabilitate, de bună 
rinduială, de pace și de prosperitate în Principatefe 
Române, este neapărat de a da o deplină și în
treagă îndestulare trebuințelor și dorințelor nației... 
Dorința cea mai mare, cea mai generală, acea 
hrănită de toate generațiile trecute, acea care este 
sufletul generației actuale, acea care împlinită va

face fericirea generațiilor viitoare, este Unirea Prin
cipatelor într-un singur stat, o unire care este fi
rească, legitimă și neapărată (...) această unire o 
dorim nu pentru ca să lovim drepturile și să ame
nințăm pacea altora, ci numai pentru ca să asigu
răm drepturile și pacea noastră".

Din „Procesul verbal al ședinței
Adunării ad-hoc a Moldovei", 7 octombrie 1857

*

*

*
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Destin luminos în destinul eroic al patriei
Una dintre cele mai lu

minoase figuri ale istoriei 
noastre dintotdeauna iră- 
mine, fără-ndoială, Domni
torul Unirii,' Alexandru 
Ioan Cuza. Fire in care 
spiritul de libertate, drep
tate .și fraternitate al vre
mii își găsise totală întru
chipare, el s-a implicat cu 
întregul avint tineresc re
voluției de la 1843. fiind 
unul din principalii săi ani
matori din Moldova. Ace
leași idei de libertate și de 
progres social l-au călăuzit 
și in perioada premergătoa
re și pregătitoare unirii 
Principatelor R o mane, 
1349—1856, cind in timpul 
domniilor, așa-numite, pă- 
mintene, domni tarul Gri- 
gore Alexandru Ghica in 
Moldova, pro-unionist, i-a 
nechemat in țară pe revolu
ționarii expulzați peste 
graniță;, dîndu-le funcții și 
însărcinări pe linie de stat. 
Lui Alexandru Ioan Cuza, 
om de aleasă pregătire spi
rituală și politică, i s-a în
credințat funcția de direc
tor al Departamentului tre
burilor dinlăuntru, fiind, 
tot in această vreme, pre
ședinte al Judecătoriei ți
nutului Covurlui și. -mai 
apoi, pârcălab de Galați. 
Cuza se afla atunci la vir- 
sta de treizeci de ani ; i se 
recunoșteau, așadar, incă ti- 
năr fiind, merite deosebite.

Alexandru Ioan Cuza i-a 
iubit cu sinceritate pe cei 
mulți, obidiții și împilații, 
pe țărani cu osebire, in 
care vedea, la vremea 
aceea, temeinicia și puterea 
dintotdeauna a țării. Din 
acest motiv, datorită lui și 
celorlalți revoluționari, in
tre umaniștii din divanul 
ad-hoc de la Iași apar, 
pentru prima dată, pe 
scena politică a țării, depu
tății țărani, avindu-1 in 
frunte pe vestitul prin în
țelepciune, cinste și ageri
me Ion Roată din ținutul 
Vrancei ; pe aceștia și pe 
cei asemenea lor marele

patriot Kogălniceanu i-a 
numit temelia casei, a ca
sei' neamului, a țării adică. 
Țărănimea și breslele mun
citorești. urmindu-i pe 
intelectualii înaintați ai 
timpului. luptau pentru 

' unire, sufereau pentru ea, 
visau la libertatea și drep
tatea lor, la fericirea na
ției. Din această etapă a 
luptei in divanul ad-hoc 
pentru unire datează 
Imnul național, poezie 
anonimă, circulînd pe 
f<ji volanta :
„O, Moldovo, saltă, 

saltă 
Vită 

chinu-ndelungat, 
Căci, din pronia 

cea naltă, 
între nații 

ai intrat ; 
Azi aleșii tăi 

s-adună 
într-un gînd 

mîntuitor, 
Să-ți găsească 

împreună 
Vn ferice viitor...".

„Viitorul ferice" la 
care năzuiau cei multi, 
umiliții și necăjiții pă- 
mintului, începea în 
acel an 1859. an de 
hotărîtoare răscruce in 
istoria națiunii noastre, 
cind. în ianuarie la 5 
și 24 ale lunii, moldove
nii și muntenii l-au ales 
ca domn unic al celor 
două țări surori pe
Alexandru Ioan Cuza. Pe 
tronul lui Stefan cel 
Mare și al lui Mihai 
Viteazul urca în demnitate 
Alexandru Ioan Cuza. Iată 
un fragment din jurămin- 
tul pe care l-a depus cind a 
fost investit ca domn la 
Iași : ....Jur in fala țării
melc că voi păzi cu sfințe
nie drepturile și interesele 
patriei, că voi fi credincios 
constituției iu textul și spi
ritul ei, că in toată domnia

Radu CÂRNECI

mea voi priveghea la res
pectarea legilor pentru toți 
și in toate, ne-avind înain
tea ochilor mei decit binele 
și fericirea nației române". 
Minunat moment in istoria 
patriei ! Și, iată și citeva 
din cuvintele de întimpi-

ALEXANDRU IOAN I. Tablou 
A. Strixner

nare și răspuns, rostite de 
ilustrul său prieten și to
varăș de luptă, Mihail Ko
gălniceanu : „...Mare și 
frumoasă îți este misia ! 
Nu uita că cincizeci de 
deputați te-au ales domn, 
însă ai să domnești peste 
două milioane de oameni. 
Fă ca domnia ta să fie cu 
totul de pace și de drepta
te, fii simplu, Măria-Ta, fii 
bun, fii domn-cetățean !“ 
Intr-adevăr, pentru marea-i

dragoste față de țară și po
por, pentru reformele-i 
structurale înfăptuite, care 
au înnoit radical viața so- 
cial-politică a națiunii, lui 
Cuza Vodă i s-a cuvenit și 
i se cuvine întru totul de
numirea de domn-cctătean.

Dintre multele legi, por
nite din profundul său de
mocratism, ne vom referi 
doar la Legea agrară pen

tru împroprietărirea ță
ranilor. Această lege a 
fost gindită politic în 
primăvara lui 1864 în 
palatul său de la Ru- 
ginoasa. Aici, domnul 
țăranilor — cum va fi 
numit de atunci înain
te — a stat îndelung de 
vorbă cu aceștia, fiind 
impresionat de starea 
lor grea, de modul lor 
de a gindi adine și pa
triotic. Legea agrară, 
impreună cu Legea în
vățământului, a ridicat 
in mod simțitor talpa 
țării in lumina dreptă
ții și a demnității.

Trebuie subliniat că 
marile schimbări și în
noiri sociale se datoresc 
in bună măsură fermi
tății și intransigentei 
lui Cuza în îndeplinirea 
hotăririlor luate, hotă- 
riri ce se legau de do
rința fierbinte de a ri
dica tara in rîndul na
țiunilor înaintate. în
tr-un mesaj domnesc 
adresat țării la 5 de
cembrie 1864, după vo
tarea legii agrare, spu
nea : „...Eu am conștiin

ța misiunii mele care este 
de a funda statul și socie
tatea română pe baza 
drepturilor vechei noastre 
autonomii, pe baza marilor 
principii ale egalității și ci
vilizației moderne. Această 
misiune voi ști a o înde
plini în tot timpul și toate 
împrejurările".

Răspunzînd imperative
lor epocii sale : Ia vremi 
noi, om nou, dăruiindu-se

cu trup și suflet patriei, ri
dicării și impunerii acesteia 
în fața lumii, Cuza rămine 
un exemplu al conducăto
rului patriot, legat prin în
săși existența sa de ridi
carea in fața umanității a 
patriei. Deviza sa „toți în 
unul" exprima admirabil 
principiul politic ce viza., 
indiscutabil, in final, inde
pendența și unitatea națio
nală. Chiar și după de
tronarea, expatrierea și 
moartea sa, el a continuat 
să fie in admirația poporu
lui, care îl nemurea în cân
tece ca acesta :

//••• Vnirea-i 
consolidat, 

Să fii bine-cuvîntat 
Si în veci glorificat. 
La mărire-ai

renunțat: 
Pentru țară și popor 

te-ai sacrificat..."
Și iată, din cartea „Oa

meni care au fost", un por
tret făcut de marele istoric 
Nicolae Iorga, domnitoru- 
lui-cetățean : „...A fost iu
bit Cuza Vodă pină la fa
natism. Un fanatism care 
se păstrează și pină astăzi 
pentru vitejia lui. Căci a 
fost unul dintre cei mai 
buni viteji : niciodată nu 
i-a păsat de dînsul, de tro
nul său, de sănătatea sa, de 
viața și chiar de reputația 
sa. Țara era totul pentru 
dinsul, țara pe care a înte
meiat-o, pe care a știut să 
o reprezinte cu demnitate 
și pe care a putut s-o pără
sească fără blestem. Astfel 
de viteji nu se formează 
prin nici un exemplu și 
nici o lectură, ei se nasc. 
Ferice de țara care ajunge 
să-i aibă in fruntea ei". 
Minunată caracterizare a 
unui domnitor care, impli- 
cindu-și destinul în desti
nul națiunii, a făcut totul 
pentru înălțarea și fericirea 
acesteia.

I
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(Urmare din pag. I)
lurile feudale, iar țăranii erau elibe
rați ca persoane (adică „emancipați") 
și împroprietăriți. în ciuda imperfec
țiunilor de aplicare și a limitelor de 
concepție, reforma agrară a devenit 
una din pietrele de temelie ale 
României moderne, permițind dezvol
tarea largă a rinduielilor capitaliste 
in țara noastră, impulsionind consi
derabil piața internă și dezvoltarea 
industriei. Pe acest teren nou și în
noitor s-a putut forma un proletariat 
modem, de fabrică, purtătorul idei
lor de dezvoltare socialistă a patriei.

; Solul național a devenit astfel ma
tricea, leagănul in care au crescut 
și s-au consolidat forțele materiale 
și politico-ideologice, care ii prefi
gurau și ii pregăteau viitorul.

Transformările structurale in plan 
social-economic și politic au atras 
după ele în chip inerent necesitatea 
înzestrării țării cu un nou sistem de 
instituții, menite să ajute la dezvol

tarea modernă a României, precum și 
să fie, in același timp, părți consti
tutive ale organismului capitalist al 
economiei naționale. în general, se 
poate spune că în vremea scurtei, dar 
fertilei domnii a acestuia au fost 
create o serie de instituții și au 
existat preocupări și proiecte pentru 
crearea altora care — toate la un loc 
— au pus bazele sistemului institu
țional al României moderne. Astfel, 
in vremea lui Cuza au existat pre
ocupări pentru crearea unei bănci 
naționale, a unei bănci ipotecare, a 
fost creată Casa de economii și 
Consemnațiuni — C.E.C.-ul (in 1864), 
au fost acordate primele concesiuni 
pentru construcția de căi ferate, au 
fost deschise expoziții naționale și 
județene de produse, destinate să-i 
stimuleze pe producătorii merituoși, a 
fost legiferată trecerea la sistemul

Temelie a edificării României moderne
zecimal de măsuri și greutăți,, a fost 
creat, practic, sistemul național de 
evidență statistică, au fost înlăturate 
ultimele stavile din calea comerțului 
liber și înființate camerele de comerț, 
au fost modernizate drumuri, extinsă 
mult rețdaua telegrafică etc. în 
aceeași perioadă, prin efortul exem
plar al lui Dionisie Pop Marțian, sta
tistician și economist, au apărut și 
primele reviste economice de la noi.

O preocupare susținută a existat și 
pentru crearea monedei naționale, 
necesară atît spre a servi ca numi
tor comun care să ușureze producția 
și circulația internă și externă a 
mărfurilor și capitalurilor, cit și pen
tru înlesnirea diverselor operațiuni 
de credit, de plată,, economisire etc. 
Pe de altă parte, moneda națională 
proiectată urma să însemne — din 
punct de' vedere politic, la fel ca și 

proiectul instituirii unei decorații 
naționale — o reintrare, a tării in 
exercitarea unui drept suveran, ca
racteristic pentru orice stat neatîmat. 
Cazul monedei naționale ilustrează 
limpede faptul că nu numai reali
zările efective, ci și proiectele din 
vremea lui Cuza au avut o mare im
portanță. Si aceasta deoarece, pe de 
o parte, ele erau expresia unor ne
cesități maturizate, care așteptau să 
iasă la lumină, indicînd astfel direc
ția și cadrul unor viitoare înfăptuiri, 
iar pe de altă parte pregăteau nemij
locit punerea lor în practică. Tocmai 
proiectele din timpul lui Cuza. im
preună cu dezbaterile multiple pe 
care le-au stîrnit. au făcut, posibil 
ca, la foarte scurt interval după 
aceea, în 1867, să fie legiferată adop
tarea leului ca monedă națională. 
Același lucru se poate spune despre 

străduințele pentru crearea Băncii 
Naționale, de cele pentru înființarea 
unei bănci ipotecare ș.a.

Și in domeniul financiar, de epoca 
și de numele lui Cuza se leagă un șir 
întreg de legiuiri novatoare, privind : 
desființarea privilegiilor și introdu
cerea echității la plata impozitelor, 
în sensul — prevăzut incă in progra
mul revoluției de la 1848 — ca toți 
cetățenii să plătească impozite („con- 
tribuțiunea generală"), proporțional 
cu averea sau venitul, o serie de 
legi unificatoare in regimul fiscal, 
noi principii de control financiar 
(bugetar), legea contabilității gene
rale a statului, legea Curții- de 
Conturi, organ superior de control 
al gestiunii financiare, legea pen
siilor, legea cumulului ș.a. Se pu
neau astfel noi baze într-un sector 
important al vieții naționale. în care 

forța inerțială a vechilor reglemen
tări, deprinderi și, mai ales, privi
legii acționa extrem de puternic.

Importante modernizări au survenit 
și in domeniul suprastructurii juri
dice atît pe plan constituțional (prin 
Statutul din 1864, urmat de Constitu
ția din 1866), cit și pe cel al legisla
ției uzuale, concretizată în unifi
carea legislației celor două princi
pate, precum și in importante legiuiri 
cum au fost : legea pentru înfiin
țarea și organizarea Curții de Ca
sație și Justiție, legea organizării ju
decătorești, legea pentru constituirea 
corpului de avocați. codul penal, co
dul de procedură penală,'codul civil, 
codul de procedura civilă etc.

După cele menționate anterior, tre
buie adăugat că și organizarea ar
matei a fost obiectul unui șir de le
giuiri. Pe plan cultural s-au relevat 

ca înfăptuiri majore : legea instruc
țiunii publice (a invățămintului) din 
1864 care a rămas in vigoare peste 
trei decenii, înființarea Universități
lor din Iași (1860) și București (1864), 
conservatoarelor de muzică din 
aceleași orașe și multe altele.

Cadrul favorabil creat de Unire, 
străduințele fără precedent de ali
niere la nivelurile contemporane 
din diverse domenii (generînd și pro
blema, imposibil de ocolit, „a saltu
lui peste etape", deoarece, cum re
marca Titu Maiorescu : „Timpul dez
voltării ne este luat și tema cea mare 
este de a-1 înlocui prin îndoită ener
gie") au ridicat Ia cote necunoscute 
anterior creația și creativitatea ro
mânească, situind tot mai vădit pa
tria noastră pc făgașul modernizării 
și progresului in toate (sau aproape 
toate) domeniile și pregătind — prin 
însuși acest elan creator colectiv, dar 
și prin alte elemente ce evoluau în 
strinsă conexiune — momentul cru
cial al Marii Uniri din 1918.
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Productivitatea muncii intr-o mare întreprindere bucureșteană
EXCELENT... CU UNELE MINUSURI

După cum este cunoscut, plenara 
C.C. al P.C.R. a dezbătut și aprobat 
Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și 
perfecționarea organizării și normării 
muncii in perioada 1983—1985 și pină 
în 1990.

Cum se k acționează concret pentru 
traducerea’ in viată a sarcinilor în 
domeniul creșterii mai accentuate a 
productivității muncii într-una din 
marile unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini — întreprin
derea „Vulcan" din Capitală ?

în două sectoare de bază 
— productivitatea muncii a 
fost dublată. Ne aflăm în 6ec- 
ția turnătorie. De aici sînt expe
diate celorlalte secții ale întreprin
derii în fiecare lună circa 200 
tone piese, realizate prin tehnologia 
turnării în forme vidate. Nu cu 
mult timp în urmă însă. înainte ca 
linia de turnare în forme vidate să 
fi intrat în funcțiune, turnătoria se 
6itua, între celelalte secții ale între
prinderii. pe ultimul loc în ceea ce 
privește gradul de mecanizare a 
operațiilor, cu consecințe directe 
asupra nivelului productivității 
muncii. în răstimp de un an de zile, 
de cînd noua linie tehnologică func
ționează cu bune rezultate, produc
tivitatea muncii s-a dublat la ope
rația de formare-tuimaire, însemnate 
economii de manoperă fiind obți
nute și la operația de curățire a 
pieselor. în plus, sînt eliminate 
complet operațiile grele, care nece
sită eforturi fizice deosebite. Practic, 
la aceeași producție de piese tur
nate consumul de manoperă se re
duce. într-o lună, la jumătate — 
de la 5 000 ore la 2 500 de ore.

Tot dublarea productivității mun
cii s-a avut în vedere și atunci cînd 
s-a trecut la reorganizarea fluxu
rilor tehnologice în atelierul de me
canică reductoare. Cele 17 mașini de 
danturat au fo.st grupate pe două 
linii de fabricație, la care lucrează 
numai cinci muncitori pe schimb, 
între mașinile de danturat au fost 
intercalate mașini de predanturat, 
care asigură o creștere cu 50 la sută 
a productivității muncii la operațiile 
propriu-zise de danturat. De aseme
nea, cele patru mașini cu.comandă- 
program specializate pentru prelu
crarea axelor au fost astfel ampla
sate incit sînt servite numai de doi 
oameni pe schimb.

Ce relevă cele două exemple pre
zentate mai sus ?

Propunîndu-și obiective complexe 
■— să nu uităm că prima linie de 
turnare în .forme vidate în func
țiune din țară a fost cea de la ..Vul
can", iar reorganizarea atelierului 
reductoare s-a făcut practic din 
mers, fără a opri producția unită
ților de pompaj — colectivul uzinei

a reușit, intr-un timp relativ scurt, 
să dubleze productivitatea muncii 
în două sectoare importante ale fa
bricației.

Un plan de perspectivă 
Cuprinzător. Pract*c> în toate sec
țiile întreprinderii se află în curs 
de realizare numeroase acțiuni care 
vizează modernizarea unor tehnolo
gii, mecanizarea operațiilor mari 
consumatoare de manoperă, reor
ganizarea fluxurilor de fabrica
ție. Dealtfel, ultima adunare generală 
a oamenilor muncii a analizat și a- 
probat uri program special de crește
re a productivității.

— Considerăm că aceasta este o 
sarcină de o deosebită însemnătate

scăzut. Ce măsuri se au în vedere în 
această direcție ?

— Este adevărat, în prezent, gra
dul de mecanizare este de abia 35 
la sută in fabricația cazanelor. ceva 
mai ridicat la unitățile de pompaj 
— peste 50 la sută. Numeroase mă
suri din programul de creștere a 
productivității muncii adoptat de a- 
dunarea generală a oamenilor mun
cii urmăresc creșterea, gradului de 
mecanizare a operațiilor, care tre
buie să ajungă în acest an la 60 
la sută la cazanele energetice și 
75—80 la sută în cazul unităților de 
pompaj. Urmărim in continuare și 
îmbunătățirea gradului de mecani
zare a operațiilor în turnătorie, care 
va spori în 1984 cu 30 la sută. Mul
te din măsurile stabilite in pro

Tehnologii de mare randament, inițiative 
valoroase și noi cerințe la întreprinderea 

„Vulcan"

cu un caracter permanent — ne spu
ne Alexandru Bogdan, inginer-șef cu 
pregătirea fabricației. Este limpede 
.pentru muncitorii și specialiștii în
treprinderii noastre că produsele pe 
care le realizăm, multe dintre ele cu 
parametri tehnici ridicați, similari 
cu ceea ce se fabrică astăzi pe plan 
mondial, vor fi mai competitive doar 
în măsura în care vom reuși să spo
rim productivitatea muncii.

Programul întocmit are în vedere 
un ansamblu de măsuri tehnice și or
ganizatorice pe întreg cincinalul. 
Aceste măsuri — în număr de 126 
— se concentrează pe două di
recții principale; Prima, care ur
mărește tipizarea subahsamblelor și 
reperelor, ține seama de faptul 
că cele două clase de produse prin
cipale ale întreprinderii — uni
tățile de pompaj și cazanele ener
getice — își vor menține ponderea 
principală în ansamblul producției 
și în următorii ani. Cealaltă direc
ție de acțiune vizează modernizarea 
tehnologiilor de fabricație în toate 
secțiile de producție. Pentru a avea 
o imagine a eficienței acestui pro
gram, trebuie arătat că prin mate
rializarea măsurilor stabilite, la uni
tățile de pompaj se va reduce vo
lumul manoperei cu 150 000 ore 
anual, iar la cazanele de- 420 tone cu 
300 000 ore. Totodată, prin reproiec- 
tarea acestor produse se vor realiza 
importante economii de metal — 
circa 500 tone anual.

— în adunarea generală a oame
nilor muncii s-a ridicat problema 
creșterii gradului de mecanizare a 
operațiilor, care se menține încă

gram în direcția mecanizării sînt de
marate, în sensul că majoritatea 
proiectelor și S.D.V-urilor sînt ela
borate și urmează a fi realizate în 
producție încă în acest trimestru. 
Astfel, dacă ne referim la fabrica
ția cazanelor, creșterea gradului de 
mecanizare se va realiza prin me
canizarea montării virolelor, tre
cerea la sudura automată, intro
ducerea în fluxul de producție 
a instalației de pregătit și în
doit țevi și a alteia pentru sudat 
piese fasonate în regim mecanizat. 
După cum se vede este vorba de im
plantarea în secțiile de producție a 
unor mașini concepute de specialiș
tii întreprinderii și realizate. în ma
joritatea cazurilor, prin autodotare.

Timpul de lucru — folosit cu 
eficiență maximă pentru pro
ducție. ”Avern 1111 program com
plex în direcția creșterii productivi
tății muncii, care a fost substanțial 
îmbogățit pe baza propunerilor oa
menilor muncii — ne spune tovarășul 
Marin Bunea, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii și președin
te al consiliului oamenilor muncii. 
•Astfel, nivelul acestui indicator ur
mează să sporească în acest an cu 12 la 
sută față de realizările din 1983. înde
plinirea lui va asigura un salt impor
tant în direcția creșterii productivi
tății muncii, creînd condiții pentru 
dublarea acesteia în următorii ani. 
Dar. așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sarcinile în acest

domeniu trebuie considerate mini
me. Or. judecind realizările noastre 
prin prisma exigențelor evidențiate 
de conducerea partidului, trebuie să 
arătăm că nu am reușit să valorifi
căm toate resursele și rezervele de 
creștere a productivității muncii".

într-adevâr. comparînd programe
le întocmite anul trecut pentru creș
terea productivității muncii cu reali
zările efective se constată o serioasă 
răminere în urmă a acestora din 
urmă față de intenții. în 1983 
productivitatea muncii a sporit cu 
10 la sută, unitatea încadrîndu-se în 
nivelul stabilit prin plan. Dar colec
tivul s-a angajat la o creștere a pro
ductivității în anul trecut cu mult 
mai mare. Această situație trebuie să 
constituie un motiv de serioasă si 
responsabilă analiză din partea con
siliului oamenilor muncii, a organi
zației de partid. Iar unele din cau
zele care determină o creștere prea 
lentă a productivității sînt vizibile 
chiar de la ferestrele blocului admi
nistrativ al uzinei.

Un lucrător al serviciului de orga
nizare și normare a muncii ar putea 
ușor cronometra minutele pierdute 
de „plimbăreții" de prin curtea în
treprinderii. într-un răstimp de 10 
minute am numărat nu mai puțin 
de 100 de angajați ai unității care 
plecaseră de la locurile lor de mun
că. Cîțiva, ce-i drept, aveau o jus
tificare : ajutau să se transporte cu 
electrocarele piese intre Șecții. Dar o 
automacara care blocase circulația 
pe alee a prelungit cu cîteva zeci de 
minute transportul. Nici unul dintre 
factorii de decizie ai uzinei, (îi re
cunoști ușor după radiotelefoanele 
cu care sînt dotați) ce treceau pe 
lingă, automacara nu a intervenit 
pentru rezolvarea rapidă a acestei 
situații simple, dar păgubitoare.

Dealtfel, utilizarea completă a 
fondului de timp disponibil consti
tuie la „Vulcap" o importantă resur
să de-creștere a productivității mun
cii. Absentele nemotivate și învoiri
le s-au menținut anul trecut la un 
nivel surprinzător de ridicat — 
aproape 300 000 ore. Număr de ore 
care echivalează cu întreaga econo
mie de manoperă realizată prin apli
carea programului de modernizare a 
fabricației cazanelor de 420 tone !

Căile de creștere a productivității 
muncii sînt bine cunoscute munci
torilor și specialiștilor unității. Pen
tru realizarea întocmai a programe
lor ambițioase stabilite trebuie însă 
acționat cu toate forțele, cu perse
verență. astfel îneît nivelul acestui 
indicator deosebit de important să 
ajungă in cel mai scurt timp în de
plin acord cu cel al performan
telor tehnice ale produselor realiza
te de această prestigioasă întreprin
dere.

Dan CONSTANTIN

Spiritul creator - izvorul permanenței 
și forței transformatoare 
a socialismului științific

i 0 NOUĂ IZBlNDĂ A CAPACITĂȚII TEHNICE ROMANEȘTI

Laminorul de țevi de la Roman
(Urmare din pag. I)
tatea sa și a colectivului 
pe care-1 coordonează.

— Nu trebuie să mire pe 
nimeni că ne-am asumat o 
asemenea răspundere — ne 
spune el — doar nu pro
iectăm laminoare de azi, 
de ieri, Desigur, concepția 
laminorului de 20 de țoii 
a ridicat probleme tehnice 
deosebit de complexe, cele 
mai multe inedite. Apoi, 
să nu se creadă că specia
liștii de la IPROLAM au 
făcut totul singuri ; ne-au 
ajutat in mod subsanțial 
specialiștii de la Institutul 
de cercetări și proiectări 
sectoare calde și cei de la 
Institutul de cercetări me
talurgice, de pe șantierul 
de construcții, de la bene
ficiarul investiției și chiar 
de la furnizorii de utilaje 
din țară.

— Ce exigențe trebuiau 
satisfăcute prin proiectul 
pe care l-ați elaborat ?

— în primul rind aveam 
de rezolvat problemele 
tehnice legate de concepe
rea unor utilaje și instalații 
unicat. Pentru încălzirea
lingourilor — de exemplu 
— soluția cea mai simplă 
ar fi fost realizarea a două 
cuptoare mai mici, care 
însă ar fi determinat con
sumuri energetice mai ridi
cate. însă pentru a eco
nomisi energia și a con
duce mai bine procesul 
tehnologic a fost conce
put. pentru prima dată în 
țară, un cuptor rotativ cu 
diametrul de 30 de metri. 
Alte utilaje și mașini au 
fost inițial prevăzute a se 
aduce din import. Dar posi
bilii furnizori din tară au 
analizat cu toată răspunde
rea documentația tehnică și 
au găsit soluții de a le rea
liza cu forțe proprii. Si. re
țineți. pentru alegerea pro
ducătorului, întreprinderi
le noastre constructoare 
de mașini au făcut oferte 
ce s-au aflat în concurență 
cu cele ale unoir firme
străine cu tradiție în fabri
carea utilajelor respective. 
Și au cîștigat ! Iată cîteva 
asemenea mașini și utilaje: 
motoare electrice unicat 
cu puteri de peste 2 000 kW, 
executate la întreprinderea 
constructoare de mașini din 
Reșița ; presa de probat 
țevi la presiuni înalte — la 
fabricația căreia au contri
buit întreprinderile „Pro
gresul" — Brăila, „Balanța" 
— Sibiu și „Steaua roșie" — 
București ; mașina de pre
lucrat lingouri, realizată la 
întreprinderea mecanică 
Suceava ; strunguri spe
ciale pentru prelucrat dor
nuri și cilindri calibror, 
executate la întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad ; 
mașini de finisat țevi — la 
întreprinderea „1 Mai" — 
Ploiești ; automate progra
mabile pentru conducerea 
procesului tehnologic — la 
„Automatica" — Bucu
rești ; cajele de angrenare 
de la laminorul elongator și 
agregatul principal de la
minare — la întreprinderea
de mașini grele București ;

mașini "de polizat interior 
și exterior a țevilor — la 
întreprinderea mecanică 
din Roman. Practic, între
prinderi di.n toate sectoare
le construcției de mașini au 
contribuit — și nu cu orice, 
ci numai cu produse de 
virf, de înalt nivel calitativ 
— la făurirea acestui la
minor.

— în sarcina dv. a stat 
și elaborarea proiectului 
construcției propriu-zise. 
Ce probleme a pus aceasta?

— De la început ne-am 
propus să „răpim" cit mai 
puțin din terenul agricol 
înconjurător. De aceea, am 
valorificat la maximum in
cinta întreprinderii. Apoi, 
am avut șansa să colabo
răm cu un constructor re
putat : colectivul șantie
rului 5 Roman al Trustului 
de construcții industriale 
din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Chiar înainte de a fi 
definitivat noi toate solu
țiile din proiecte, construc
torul ne-a propus un sistem 
eficient de organizare a ac
tivității pe șantier, bazat pe 
principiul „drumului critic". 
De asemenea, s-au aplicat, 
cu cele mai bune rezultate, 
tehnologii modeme de con
strucții și montaj.

întreaga construcție, de 
la primul țăruș și pină in 
clipa de față, a înscris în 
memoria sutelor și sutelor 
de oameni care au muncit 
aici, zile, luni și ani, în care 
au trăit ambiția lucrului 
bine făcut, efortul unei 
munci bine organizate, 
încordarea unor momente 
dificile ce se cereau grab
nic depășite și, în sfîrșit, 
emoția primelor probe, 
apoi bucuria succeselor. 
Nu s-a scris o cronică amă
nunțită a acestor trăiri 
(cine să mai fi avut răgaz 
și pentru asta ?). Totuși, 
ceva s-a scris. Nu o croni
că, ci doar cîteva sumare 
notații (dar cit de dense, ou 
ce încărcătură de emoții I) 
pe un simplu calendar de 
perete din biroul de șantier 
al maiștrilor. Ele ne vor
besc — și direct și, mai 
ales, printre rinduri, despre 
locul pe care îl ocupă in 
sufletul ăcestor oameni 
uriașul metalic ce s-a năs
cut din miinile lor.

în calendarul acesta, în 
acest jurnal sentimental, un 
spațiu special este rezervat 
marii zile în care întregul 
laminor, la capătul celei de 
a doua etape, va produce 
din plin întreaga gamă de 
sortimente. Ce se va scrie 
acolo ? Cine poate antici
pa ?... Dar, desigur, nu vor 
putea lipsi cuvintele care 
să consemneze că totul aici 
ne vorbește despre o nouă 
și remarcabilă victorie a 
capacității de creație, a 
gindirii tehnice românești, 
a dezvoltării și moderniză
rii industriei noastre, o vic
torie a efortului construc
tiv, a abnegației și spiritu
lui revoluționar, stimulate 
de prezența și indicațiile 
secretarului general al 
partidului, în mijlocul a- 
cestui colectiv, aici, la fața 
locului.

Iată cîteva dintre caracteristicile tehnico-economice care situează acest 
laminor printre cele mai mari și mai moderne de acest gen din lume :

O procesul de fabricație este automatizat, fiind condus prin micropro
cesoare ;

© se vor fabrica țevi cu diametrul exterior de pină la 680 mm, cu diferite 
grosimi ale pereților, după prevederile tuturor standardelor de circulație inter
națională : de la burlane de tubaj din oțeluri aliate și carbon, conducte, țevi 
de construcții pentru cazane energetice și instalații nucleare și pină la țevi din 
oțel inoxidabil cu un înalt grad de prelucrare metalurgică ;

9 practic, după atingerea capacității finale proiectate, se va putea re
nunța la aproape tot importul de țevi speciale din categoria celor amintite, 
oferindu-se la export cantități importante de asemenea produse ;

© datorită concepției fluxului tehnologic, prin care se elimină două faze 
clasice - fabricarea blumurilor și a țaglelor - gradul de valorificare a meta
lului crește cu 16 la sută ; altfel spus, din 7 tone de oțel lingou se obține 
o tonă de țevi în plus.

Istoria acestui secol a înscris în 
conștiința și in memoria lumii nu
meroase personalități care s-au dă
ruit. prin gindul și prin fapta lor, 
idealurilor de progres ale umanită
ții. Dintre acestea se desprinde 
aceea a lui Vladimir Ilici Lenin, mi
litant revoluționar care a întruchipat 
clarviziunea teoreticianului politic, 
spiritul critic și analitic al omului 
de știință, energia neprecupețită a 
omului de acțiune, fermitatea luptă
torului pentru cauza comunismului.

Au trecut șase decenii de cînd, la 
21 ianuarie 1924. Lenin s-a stins din 
viată, timp în care opera lui. supusă 
verificării intransigente a istoriei, 
apare cu atît mai limpede în auten
tica sa valoare. Azi nu numai cei 
încredințați de forța personalității 
sale creatoare, dar și acei care l-au 
repudiat în numele claselor și for
țelor sociale împotriva cărora el s-a 
ridicat, îi recunosc lui Lenin rolul 
deosebit în conturarea și în desfășu
rarea curentelor de idei, a mișcărilor 
sociale și naționale, în evoluția' po
litică a secolului al XX-lea. Fără 
ezitări și în pofida credinței ideolo
gilor fascinați de lumea intrată în 
amurg a capitalismului, istoria aces
tui secol a decis de partea cărei teo
rii sociale se află adevărul. „Dez
voltarea socială contemporană — a- 
răta secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dovedește incontestabil 
că omenirea înaintează în direcția 
întrevăzută de Lenin — în direcția 
socialismului și comunismului".

Pentru Lenin vitalitatea marxis
mului, forța lui transformatoare și 
capacitatea lui de a cuceri și de a 
însufleți masele au fost totdeauna 
legate de confruntarea cu faptele și 
realitățile timpului în care trăiești, 
cu situația și condițiile concrete din 
viața fiecărui popor, a clasei mun

citoare din fiecare țară. De aceea 
Lenin a dat cea mai mare atenție 
noilor trăsături care au intervenit în 
dezvoltarea societății capitaliste o- 
dată cu apariția monopolurilor și a 
formelor economice și politice carac
teristice ’ imperialismului, elemente 
ce nu existaseră în vremea lui 
Manx.

Lenin a urmărit totodată cu cea 
mai mare atenție și cu un fin simț 
al analizei evoluția raporturilor eco
nomice, sociale, politice și naționale 
din Rusia, considerînd că succesul 
mișcării revoluționare din această 
țară, adoptarea unei linii politice 
juste depinde de înțelegerea si in
terpretarea corectă a acestor reali
tăți. Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, sub conducerea 
sa. crearea primului stat socialist din 
lume și elaborarea programului de 
perspectivă pentru edificarea noii 
societăți în Uniunea Sovietică ilus
trează forța gindirii leniniste de a 
privi realitatea în față și de a pomi 
de la ea, de a nu se închista în for
mule' absolutizante, de a descoperi 
6ensul legilor universale ale istoriei 
în faptele și în evenimentele con
crete ale vieții, de a vedea în mar
xism — așa cum Lenin însuși a 
spus-o — nu o dogmă, ci o călăuză 
jn acțiune.

Unul din marile învățăminte ale 
operei lui Lenin, o expresie a spi
ritului său revoluționar și a vitali
tății sale constă în cerința de a nu 
reduce la un numitor comun, ci a 
identifica problemele și soluțiile în 
mod obiectiv diferite de la o țară la 
alta și de la o epocă istorică la altă 
epocă istorică. Dialectician fin, 
Lenin a avertizat statornic că este 
cu neputință să separi generalul de 
particular, unitatea de diversitate, 
internaționalismul de patriotism și 
că în activitatea practică pot rezulta 
greșeli fundamentale dacă încerci

să impui supremația u- 
nei laturi asupra celei
lalte in oricare dintre a- 
ceste perechi insepara
bile de principii.

Lenin și-a inchinat în
treaga sa activitate mul
tilaterală cauzei clasei 
muncitoare, eliberării 
sale de sub puterea po
litică, economică și 
ideologică a capitalului, 
a militat cu intransi
gență pentru egalitatea 
în drepturi a popoarelor, 
pentru dreptul lor la au
todeterminare. Concep
ția social-politică a lui 
Marx, Engels, Lenin a 
restituit noțiunii de su
veranitate a poporului 
sensul său propriu. în 
spiritul acestei teorii, 
revoluției socialiste ii 
revine misiunea istorică 
să transforme statul in- 
tr-o expresie a interese
lor si voinței suverane 
ale celor mai largi mase 
muncitoare din fiecare 
tară,. să asigure demo
crației un conținut nou, 
marcat de participarea 
largă, neîngrădită a tu
turor oamenilor muncii 
la conducerea vieții so
ciale. Recitind scrierile
iui Lenin desprindem că el nu a 
admis nici o mutilare a drep
tului popoarelor la suveranitate în 
politica internă și în relațiile inter
naționale, suveranitatea fiind o con-

60 DE ANI
DE LA MOARTEA

LUI V. I. LENIN

prodigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a gindirii teoretice și a vieții po
litice contemporane. Pornind de la 
realitățile țării și de la dialectica 
epocii contemporane, partidul nos
tru, în frunte cu secretarul său 
general, se găsește intr-o deplină 
angajare creatoare ideologică și ști
ințifică. în spiritul marxism-leninis- 
mului și, pe această bază, într-o 
uriașă operă constructivă pe tărîmul 
afirmării practice a socialismului în 
multilateralitatea virtualităților sale 
prin care el-se impune contempora
neității drept unică alternativă is
torică.

Numai 12 ceasuri
N. D. COCEA

In ziua de 7 noiembrie (...), 
la miezul nopții au bubuit 
tunurile de pe vasul de război 
„Aurora.". Și la cîteva minute 
după aceea, membrii guvernului 
lui Kerenski, surprinși de eveni
mente si incercuiți de cele dinții 
elemente ale viitoarei Armate 
Roșii, au capitulat...

De pretutindeni, grupuri de 
cetățeni înarmați răsăreau ca din 
pământ și se îndreptau intr-o u- 
nică direcție, spre Smolnii, 
unde se instalase conducerea 
partidului comunist. în vasta 
sală de petreceri a institutului 
înțesată pină la ultimul loc de 
țărani, muncitori, soldați și in
telectuali, in atmosfera care vi
bra de aplauze delirante, în ae
rul încărcat de mirosul acru al 
prafului de pușcă, după nesfir- 
șîte discursuri aprige sau pasio
nate, spre două după miezul 
nopții. într-o tăcere care deoda
tă a căzut grea ca plumbul, la 
tribună s-a ridicat Lenin.

îl revăd ca și cum l-aș avea 
acum înaintea ochilor.

Simplu, liniștit fără să ridice 
glasul, fără să-i tresară un 
mușchi al feței, vorbind mulți
mii înfierbîntate ca și cum n-ar 
fi fost decit un dascăl mai înțe
lept care se adresează discipoli
lor lui preferați, Lenin și-a ros
tit cuvîntarea, faimoasa cuvin*- 
tare care în cîteva articole abro
ga toate privilegiile trecutului'și 
stabilea pentru veacuri normele 
așezămintelor viitoare.

După fiecare articol numai, 
după flecare drept sau privile
giu de clasă osindit să dispară, 
palma abia ridicată la înălțimea 
umărului recădea și se izbea de 
tribună scurt, rece, implacabil 
ca un cuțit de ghilotină.

Erau orele trei după prinz 
cînd primele forțe ale armatei 
revoluționare se îndreptaseră 
spre palatul imperial. Nu bătuse 
încă ora trei după miezul nop
ții la cadranul istoriei cînd cu- 
vintul lui Lenin consumase to
tul. în mai puțin de douăspre
zece ceasuri deci republica bur
gheză a lui Kerenski se prăbu
șise laolaltă cu imperiul feudal al 
țarilor, și omul care le doborise 
arătase în același timp omenirii 
calea pe care marea Republică 
a Sovietelor o urmează (...)“.

•") Din volumul „Lenin văzut 
de români- (documente și a- 
mintiri), Editura politică, 
București, 1970.

secință și un atribut firesc al orin
duirii socialiste.

Lemn și opera sa reprezintă o 
etapă majoră în istoria ideilor so
cialismului științific, a filozofiei 
materialist-dialectice și, totodată, în 
practica mișcării revoluționare pen
tru socialism și comunism. în dece
niile care au urmat după moartea 
lui Lenin au apărut orizonturi noi, 
aduse la lumină de evoluția omeni
rii. în aceste decenii s-au petrecut 
schimbări revoluționare în baza ma
terială și umană a producției, în to
talitatea cadrelor existenței și con
științei sociale, determinate de ex
pansiunea fără precedent a științei 
și tehnicii. Structurile politice ale 
multor popoare și ale lumii în an
samblu au suferit prefaceri adînci 
în urma celui de-al doilea război 
mondial și în urma revoluțiilor de 
eliberare națională care au pus- capăt 
imperiilor coloniale. S-au născut și 
s-au impus forțe sociale noi, iar în 
raporturile de’ forțe pe plan inter
național au avut și au loc modifi
cări inedite și profunde — așa cum. 
într-un spirit științific riguros au 
subliniat, in repetate rinduri in ul
timii ani, Partidul Comunist Român, 
pătrunzătoarele analize ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Exigențele noi ale realităților na
ționale și mondiale constituite în 
deceniile de la mijlocul și din a doua 
jumătate a acestui secol au situat 
gindirea și practica socialiste în fața 
unor probleme teoretice noi, origi
nale, de amplă anvergură și de în
semnătate vitală. Aceste probleme 
ne conving că unitatea de idei și de 
acțiune a socialismului operează în 
diversitatea crescîndă de realități, 
de nuanțe și de noi imperative a 
lumii actuale.

în spiritul marxism-Ieninismului, 
filozofia noastră socială este chema
tă, în atari împrejurări, să dea răs
punsuri teoretice și soluții practice 
care pleacă de la comandamentele 
obiective ale actualității, de lâ inte-' 
resele vitale ale popoarelor. în ceea 
ce privește propria sa datorie de 
partid revoluționar, Partidul Comu
nist Român a dat cu consecvență 
dovada înțelegerii profunde și de
pline a acestor cerințe. De aproape 
două decenii, in mod deosebit, pe
rioadă in care România a făcut un 
uriaș pas înainte pe calea dezvol
tării sale economico-sociale, se des
fășoară o remarcabilă aprofundare 
și îmbogățire a concepției partidu
lui nostru in probleme de principiu 
ale materialismului dialectic și is
toric, ale teoriei revoluționare a cla
sei muncitoare — socialismul știin
țific.

Această perioadă fertilă se aso
ciază cu numele și cu activitatea

Pe baza complexului de date ale 
realităților istorice și contemporane 
din România, partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au definit, in 
cursul unei elaborări îndelungate și 
meticuloase, contururile și conținu
tul orinduirii noastre socialiste ca 
proces revoluționar în care, etapă- 
cu etapă, se impun cu necesitate o 
continuă evaluare teoretică a per
spectivelor în toate planurile Vieții 
sociale și umane și o neîntreruptă 
muncă pentru înlăturarea dificultă
ților, pentru rezolvarea contradicți
ilor și pentru ridicarea societății și 
a existenței umane la niveluri con
forme valorilor etalon ale progresu
lui socialist.

în acord cu mersul obiectiv al is
toriei contemporane, în fața orindui
rii noastre socialiste se pun cu ma-, 
ximă pregnanță cerințele asimilării 
celor mai moderne structuri tehnico-
materiale, a unei economii de cea 
mai înaltă eficiență. Partidul Comu
nist Român apreciază drept con
diție definitorie pentru societatea 
socialistă, într-o unitate indisolubilă 
cu imperativele 'economice, construi
rea unui tip nou de democrație so
cială, a unei democrații muncito
rești, revoluționare, subordonind, 
așa cum arăta recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „întreaga poli
tică de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării țelului suprem al ridicării 
necontenite a nivelului de viață al 
maselor largi de oameni ai muncii, 
satisfacerii in condiții tot mai bune 
a necesităților celor ce muncesc, 
asigurării mijloacelor necesare pen
tru ca întregul nostru popor să se 
bucure de roadele civilizației mo
derne, de cuceririle științei și cul
turii, ale cunoașterii umane".

Munca pentru dezvoltarea social - 
economică a patriei face corp comun 
cu dezvoltarea continuă și multila
terală a solidarității și colaborării 
cu celelalte țări socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești,; cu 
țările în curs de dezvoltare, cu par
tidele socialiste și social-democițate, 
cu alte partide și forțe democratice, 
progresiste și antiimperialiste din 
întreaga lume.

Omagiul pe care comuniștii ro
mâni, poporul nostru, alături de 
toate popoarele lumii, îl aduc me
moriei marelui Lenin este un 
omagiu al muncii și al creației pen
tru dezvoltarea orinduirii socialiste 
și pentru consolidarea prestigiului 
acestei orînduiri, este hotărîrea mi
litantă de a apăra pacea de care șint 
legate toate speranțele de viață și 
de progres ale umanității.

Prof. univ. dr.
Constantin POPOVICI

Editarea operelor lui Lenin 
in țara noastră

Spre sfîrșitul lunii trecute s-au 
împlinit 72 de ani de la apariția, 
pentru prima oară în România, a 
unei lucrări semnate de V. I. Le
nin. După crearea partidului co
munist, în pofida condițiilor deo
sebit de grele ale ilegalității, tra
ducerea, tipărirea și popularizarea 
scrierilor leniniste au constituit o 
preocupare statornică a partidului 
nostru, ceea ce a contribuit la pro
cesul de clarificare din mișcarea 
noastră muncitorească, la călirea 
revoluționară a 1 militanțllor co
muniști.

In anii construcției socialiste, 
editarea operelor lui V. I. Lemn a 
cunoscut o amploare deosebită, 
integrindu-se organic în activita
tea complexă desfășurată de 
partid pentru educarea comunistă 
a oamenilor muncii, pentru trium
ful ideologiei socialiste.

„Editura politică", continuatoa
rea tradițiilor și activității „Edi
turii P.C.R.", a înscris la loc de 
frunte în planurile sale traducerea 
și tipărirea, in tiraje de masă, a 
lucrărilor lui V. I. Lenin. Astfel, 
România socialistă a devenit una 
dintre țările lumii în care a fost 
tipărită întreaga operă a lui 
V. I. Lenin.

O Din 1944 și pînă astăzi au fost 
tipărite 174 de titluri, cu un tiraj 
total de 6,5 milioane de exemplare.

© în 1965 s-a încheiat editarea 
seriei de „OPERE", în 40 de volu
me, cu un tiraj total de 1 624 000 
exemplare.

® în 1960 a început publicarea 
seriei de „OPERE COMPLETE". 
Cele 55 de volume ale seriei au 
totalizat un tiraj de 900 000 exem
plare. >

© Seria de „OPERE ALESE" în 
două volume a apărut in două 
ediții, în 155 000 exemplare, iar 
cea in trei volume — in 42 000 de 
exemplare.

O O seamă dintre cele mai im
portante lucrări au fost tipărite in 
mai multe ediții.

© Pentru a veni in sprijinul ce
lor care studiază în învățămîntul 
de partid și de stat au fost reali
zate 26 de culegeri tematice intr-un 
tiraj de peste O JUMĂTATE DE 
MILION de exemplare.

O Numeroase lucrări biografice 
și memorialistice, monografii, stu
dii, culegeri de documente și amin
tiri, comunicări la sesiuni științi
fice din țară și de peste hotare 
se adaugă interesului larg față de 
personalitatea lui V. I. Lenin, față 
de forța creatoare a ideilor sale.

Atenția deosebită acordată fie 
Partidul 'Comunist Român edită'-’ii 
operelor lui Lenin exprimă deose
bit de grăitor fidelitatea partidului 
nostru față de principiile marxisț- 
leniniste. grija sa deosebită pen
tru cunoașterea de către membrii 
de partid, de către întregul popor 
a acestor principii in vederea apli
cării lor creatoare, potrivit condi
țiilor specifice ale României.

t 
i
i
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ADUNĂRI OMAGIALE În colecția „Din gîndîrea social - politică 
a președintelui României’‘ a apărut volumul

consacrate împlinirii a 125 de ani 
de la formarea statului național român, 

prin unirea Moldovei cu Muntenia

NICOLAE CEAUȘESCU
Artă și literatură

Editura politică

ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII

In aceste zile, in orașele-reșe- 
dință de județ au fost orga
nizate, sub egida Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, adu
nări omagiale consacrate împlinirii 
a 125 de ani de la formarea, sta
tului național român, prin unirea 
Moldovei cu Muntenia.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, muncitori, țărani, intelec
tuali, militari, elevi, studenți, nu
meroși alți cetățeni — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități.

Despre semnificația evenimen
tului aniversat au vorbit primi- 
secretari ai comitetelor județene 
de partid, alți reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și- de 
stat.

Vorbitorii au subliniat că unirea 
de la 1859 s-a înscris ca o cucerire 
istorică a poporului nostru, care a 
încununat veacurile de luptă și 
jertfă ale românilor pentru împli
nirea năzuințelor lor de a trăi 
liberi într-o Românie liberă Ei au 
evidențiat că unirea celor două 
principate — Moldova și Muntenia 
— a reprezentat un act legitim, 
firesc și necesar, care a pus bazele 
statului național român modern. 
S-a arătat, totodată, că Unirea de 
acum 125 de. ani s-a înfăptuit pe 
temelia trainică a comunității de 
viață politică economică, cultura
lă, a originii comune de neam și 
limbă a' poporului român. Expu
nerile au relevat că unirea Princi
patelor Române a constituit o 
etapă importantă pe drumul lung 
și eroic al făuririi statului național 
unitar român, eveniment crucial 
care a deschis perspective noi în
tregii evoluții economico-sociale și 
politice a țării. în acest context 
s-a relevat că ideea unității a fost 
o permanență a devenirii noastre 
istorice.

Evocînd în continuare alte mo
mente de însemnătate deosebită 
pentru destinele patriei, vorbitorii 
au subliniat că în luminoasa cro
nică a istoriei rămine consemnată 
cu litere de aur lupta dusă de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în anii 
grei dintre cele două războaie 
mondiale, pentru apărarea integri
tății teritoriale și suveranității ță
rii, ce a culminat cu actul de la 23 
August 1944. cu victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și .antiimperialistă, ce a 
marcat începutul unei noi epoci.

în acest cadru s-a relevat faptul 
că in anii construcției socialiste 
și-au găsit o deplină împlinire as
pirațiile de unitate, libertate, in
dependență și progres pentru care 
au luptat clasa muncitoare, forțele 
revoluționare, progresiste, cei mai 
buni fii ai poporului, fără deose
bire de naționalitate, în frunte cu 
comuniștii. Cei care au luat cu- 
vintul au subliniat că în această 
nouă istorie a țării se reliefează 
cu pregnanță, prin sensurile 
profund înnoitoare, perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioada celor mai strălu
cite realizări ce poartă puternica

*
La Muzeul militar central a avut 

loc simpozionul „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu despre 
unitatea, libertatea și independen
ța patriei", la care au participat 
cadre militare și ostași din garni
zoana București, oameni ai mun
cii, pionieri și școlari din sectorul 
5 al Capitalei.

Desfășurat în preajma apropiatei 
aniversări a peste cinci decenii de 
activitate revoluționară și a zilei 
de naștere a secretarului general 
al partidului, simpozionul consa
crat împlinirii a 125 de ani de la 
uniirea Moldovei cu .Muntenia a 
oferit participanților prilejul de 
a-și exprima dragostea fierbinte și 
profundul devotament față de pa
trie și partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al poporului nostru, patriot 
înflăcărat și revoluționar consec
vent, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane.

în lumina operei teoretice a to
varășului Nicolae Ceaușescu au 
fost evocate evenimentele politico- 
sociale și militare legate de Uni
rea de la 24 Ianuarie 1859, înalta 
semnificație și înrâurirea acestui 
act cutezător asupra dezvoltării 
ulterioare, pe baze moderne, a 
poporului român, inclusiv asupra 
evoluției și întăririi armatei națio
nale, pusă în slujba apărării inte
grității teritoriale și suveranității 
statale. Expunerile prezentate au 
relevat aspecte ale luptei maselor 
largi populare, intelectualității 
progresiste și oștirii pentru reali
zarea unirii celor două principate 
române, rolul presei vremii în în
făptuirea acestui deziderat major.

Comunicările prezentate au sub
liniat cu pregnanță tezele și ideile 
de inestimabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse in prestigioasa 
operă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind caracterul uni
tar al istoriei naționale, legătura 
organică dintre trecutul glorios al 
poporului român, prezentul socia
list și viitorul său comunist.

în încheiere, actori ai Teatrului. 
„Giulești" din Capitală au susținut 
un program artistic, interpretînd 
cîntece și poezii patriotice inspira
te din lupta pentru împlinirea 
idealului de unitate statală, de li
bertate națională și socială, din 
stima, respectul și profundul de
votament pe care întregul popor, 
ostașii țării le nutresc față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, comandan
tul suprem al forțelor noastre ar
mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— erou in galeria eroilor neamu
lui, conducătorul încercat al noilor 
noastre destine, 'ctitorul României 
socialiste modeme.

*
Cadre și ofițeri-elevi ai Acade

miei militare au participat la un 
simpozion dedicat împlinirii a 125 
de ani de la unirea Moldovei 
cu Muntenia. Au fost prezentate 
comunicările „Activitatea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în anii luptei împotriva 
fascismului, pentru apărarea inde
pendenței și integrității teritoriale 
a României", „Formarea statului 
național român modem prin uni
rea Moldovei cu Muntenia in 1859 
și însemnătatea sa social-istorică", 
„Ecoul internațional al Unirii de 
la 1859", „Marile înfăptuiri obți
nute de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro- 

amprentă a personalității, gîndirii 
cutezătoare și activității neobosite 
a conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acest sens 
au fost înfățișate mărețele succese 
obținute, în ultimele două decenii, 
în dezvoltarea forțelor de produc
ție, făurirea unei economii mo
deme, creșterea avuției naționale, 
înflorirea tuturor județelor țării, 
în adîncirea procesului de demo
cratizare a societății noastre, 
asigurarea condițiilor optime pen
tru ca toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, să-și 
afirme plenar capacitatea creatoa
re, să participe activ la conducerea 
întregii vieți economico-sociale, in 
ridicarea continuă a bunăstării și 
gradului de civilizație ale poporului.

In același timp, s-a evidențiat 
caracterul constructiv al politicii 
externe promovate cu consecvență 
de partidul și statul nostru, relevin- 
du-se contribuția esențială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la creș
terea prestigiului și rolului Româ
niei socialiste pe arena mondială, 
Ia cauza destinderii, dezarmării și 

colaborării internaționale, la edifi
carea unei lumi fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii, înțelege
rii și cooperării între națiuni, la 
triumful idealurilor de libertate, 
independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Vorbitorii au relevat că adunările 
omagiale au loc în atmosfera de 
puternică angajare patriotică în 
care întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, acționează 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor planului pe anul 1984, a 
hotărîrilor Congresului al Xlî-lea 
și-Conferinței Naționale ale P.C.R., 
menite să asigure progresul în ritm 
accelerat al țării, trecerea Româ
niei într-un nou stadiu de dezvol
tare, realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții în toate domeniile, 
în expuneri s-a subliniat că. la îm
plinirea a 125 de ani de la actul 
istoric din 1859 și a 65 de ani de 
la formarea statului național unitar 
român, societatea noastră socialistă 
se înfățișează ca o societate unită,

*
mân, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
anii edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate", „Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, luptător 
neobosit pentru apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare și, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară".

*
MUREȘ. In întreprinderi si in

stituții. precum și la casele de cul
tură din municipiul Sighișoara si 
din orașele Reghin, Sovata. Luduș 
Si Tîrnăveni a avut loc simpozio
nul cu tema : „Conștiința unității 
— nestinsă făclie luminînd prin 
veacuri — 125 de ani de la consti
tuirea statului român modern". 
Manifestările au fost urmate de 
organizarea unor spectacole de cîn
tece și versuri intitulate „Plai stră
bun al tării mele". La Tg. Mureș, 
actul Unirii de la 1859 a fost oma
giat prin prezentarea în sala mare 
a Palatului Culturii a concertului 
cameral „Uvertura Stefan cel 
Mare" de Paul Rogojină si prin 
montajul literar-muzical : „Hora 
Unirii — horă a păcii", (Gheorghc 
Giurgiu).

MEHEDINȚI. La căminul cultu
ral din Salcia a avut loc simpo
zionul „Unirea — eveniment cu 
profunde semnificații in istoria 
poporului nostru". La casa tinere
tului din Drobeta-Turnu Severin 
s-a deschis o expoziție de carte 
sub genericul „Unirea oglindită în 
literatură". Formațiile artistice 
care au participat la faza pe țară 
a ultimei ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României" au 
susținut în cadrul caselor de cul- 

independența,
(Urmare din pag. I)
ceastă perioadă de po
porul nostru — unirea 
Transilvaniei cu pa- 
tria-mamă, unirea Mol
dovei cu Muntenia — 
sint efectele luptei 
maselor largi popu
lare pentru indepen
dentă și unitate na
țională, condiții indis
pensabile construirii 
României moderne, 
dezvoltării forțelor de 
producție, înlăturării 
rămășițelor vieții feu
dale.

Aceste realități isto
rice au relevat cu cla
ritate necesitatea unui 
climat de pace și secu
ritate, pentru ca po
porul să-și poată în
deplini în liniște pro
priul său destin, o via
tă mai bună, o viață 
demnă de marile lui 
resurse.- Este cu atît 
mai firesc ca România 
de astăzi — angrenată 
într-o uriașă operă de 
construcție pașnică, so
cialistă, de dezvoltare 
rapidă a potențialului 

țării și de ridicare a 
poporului nostru pe o 
treaptă superioară de 
civilizație — să se nu
mere printre statele 
care desfășoară o in
tensă activitate pentru 
pace și securitate în 
lumea contemporană, 
marcată de atât de gra
ve contradicții și prin
să, ca intr-un virtej 
demențial, intr-o cursă 
a. înarmărilor nemaiin- 
tîlnită in cursul is
toriei.

Consecvența cu care 
România, președintele 
ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tși conti
nuă in toate ocaziile 
oferite de evoluția ac
tuală a situației inter
naționale afirmarea 
principiilor lucide și 
realiste de stingere a 
focarelor de conflicte 
armate in lume, de 
dezarmare, și in pri
mul rind de dezarma
re nucleară, și de fău
rire a unui sistem ra
țional, temeinic stator
nicit și solid întemeiat, 
de securitate mondială 
— și în primul rind

formată din clase și categorii so
ciale legate prin aceleași interese 
și aspirații, care muncesc împreună 
cu însuflețire pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pentru ri
dicarea patriei pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație. S-a 
apreciat că întărirea continuă a 
coeziunii întregului popor, a unită- ’ 
ții tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie garanția mersului nostru 
ferm pe calea socialismului și co
munismului.

în încheierea adunărilor. într-o 
atmosferă de puternică vibrație pa
triotică, participanții au adresat te
legrame C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. în telegrame se dă 
expresie sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și stimă nutrite de toți 
cetățenii patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — față de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, urmașul 
demn al celor mai de seamă înain
tași. apărători ai gliei milenare, in 
ființa căruia întreaga națiune vede 
întruchipat pe marele erou al isto
riei contemporane a patriei, ctito
rul ințelept și clarvăzător al Româ
niei socialiste de astăzi. în tele
grame se subliniază, totodată, că 
toți cei ce muncesc și trăiesc pe 
pămintul patriei noastre văd in 
personalitatea proeminentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe con
ducătorul revoluționar, patriot, care 
a sădit în cugetele națiunii senti
mentul demnității naționale, al pre
țuirii fată de faptele glorioase ale 
înaintașilor, al mindriei de a trăi 
și munci în chip comunist. în
tr-o țară liberă, independentă și 
prosperă.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul revoluționar care împli
nește astăzi cu strălucire idealurile 
de neatîrnare și progres purtate 
prin veacuri de marii eroi ai nea
mului, participanții la adunări au 
adresat din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul a- 
propiatei aniversări a peste cinci 
decenii de activitate revoluționară 
și a zilei de naștere, cele mai 
calde urări de sănătate și nesecată ‘ 
putere de muncă, de ani mulți și 
rodnici în fruntea partidului și sta
tului. spre binele și fericirea Între
gului popor.

în telegrame este reafirmată ho- 
tărîrea nestrămutată a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, de a acționa cu dărui
re și abnegație revoluționară pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an, pentru 
a întîmpina eu noi și însemnate 
fapte de muncă cele două mari eve
nimente' din viața țării — cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al 
XîII-lea Congres al partidului.

*
tură, cluburilor și căminelor cul
turale din județ spectacole oma
giale dedicate marelui eveniment 
intitulate : „Unire în cuget și 
simțiri" și „Hai să dăm mină cu 
mină. (Virgiliu Tătaru).

GORJ. în suita manifestărilor 
omagiale dedicate actului Unirii, la 
Casa de cultură a orașului Novaci 
s-a deschis expoziția fotodocumen- 
tară și de carte șub titlul „Mărtu
rii ale luptei poporului român pen
tru libertate, independență națio
nală și dreptate socială". în același 
context, la punctele de documen
tare politico-ideologică din orașele 
Tg. Cărbunești și Țicleni au avut 
loc simpozioane cu tema „Unirea 
— ideal secular al poporului ro
mân". (Dumitru Prună).

OLT. în comunele Izvoarele si 
Rotunda. în care în epoca Unirii au 
trăit și au muncit Constantin Tâ- 
nase și. respectiv. Marin Pîrcălă- 
bescu, doi dintre deputății țărani in 
Adunarea ad-hoc, au loc, in semn 
de înaltă prețuire pentru activi
tatea ce au desfășurat-o în anii 
luptei pentru unirea Moldovei cu 
Muntenia, manifestări omagiale sub 
genericul „Unirea, națiunea a 
făcut-o !“, evocindu-se idealurile, 
visul de unire, libertate si inde
pendentă ale înaintașilor, deve
nite astăzi o realitate deplină 
(lancu Voicu).

VRANCEA. La Adjud a avut loc 
simpozionul intitulat „Unire în cuget 
și simțiri". Casa de cultură a sin
dicatelor din Focșani a găzduit șe
zătoarea literară organizată de bi
blioteca județeană sub genericul 
„Unirea — ideal de veacuri al po
porului român". (Dan Drăgulescu).

europeană —, confirmă 
tradiția de secole a 
unui popor dornic de 
pace, de bună înțele
gere între popoare și 
de omenie.

Această consecventă 
politică de pace, de 
dezarmare și de secu
ritate colectivă, pe
cetluită prin atitea ini
țiative, ' propuneri și 
acțiuni prezentate in 
numele întregului nos
tru popor de președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
dovedește nu numai 
năzuința de pace a 
României, dar. și rolul 
activ pe care ea înțe
lege să-l,îndeplinească 
în slujba intregii ome
niri.

Strîns unită sub fla
mura unor idealuri co
mune, națiunea noas
tră socialistă iubitoare 
de pace și colaborare 
cu toate popoarele 
lumii iși omagiază, în
tr-un climat de puter
nică unitate, înaintașii, 
istoria, eroii care și-au 
dăruit viața pentru 
viitorul luminos al pa
triei.

t

Cronica
La invitația Consiliului Național al 

Frontului Democrației și Unității So
cialiste, președintele Partidului 
Alianța Populară din Spania, Manuel 
Fraga Iribame, a efectuat o vizită in 
țara noastră în perioada 14—20 ia
nuarie.

Oaspetele a avut-convorbiri cu Ta
mara Maria Dobrin, președinte exe
cutiv al Consiliului Național ai 
F.D.U.S., în cadrul cărora a fost 
efectuat un schimb de informații cu 
privire la activitatea și preocupările 
F.D.U.S., și, respectiv, la activitatea 
Partidului Alianța Populară din 
Spania.

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan, a avut o între
vedere cu președintele Partidului 
Alianța Populară, subli.nii.ndu-se. cu 
acest prilej, rolul ce revine parla
mentelor din cele două țări în dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum 
și in asigurarea păcii și consolidarea 
înțelegerii internaționale.

Aspecte ale dezvoltării relațiilor 
dintre România și Spania in dome
niile politic, economic și cultural, 
precum și unele probleme ale vieții 
internaționale actuale au fost abor-
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O privire în handbal
Fiindcă la 1 februarie handbaiiștii 

din lotul național vor incepe pregă
tirile pentru Olimpiadă (de fapt, vor 
pleca mai întîi la băi și in alte sta
țiuni, și numai după acea nece
sară perioadă de refacere vor trece 
la antrenamente și turnee prepara
tive), campionatul masculin se deru
lează în „galop" : miercuri s-a dis
putat etapa a 18-a, duminică este 
programată etapa a 19-a. ultimele 
două etape se vor consuma si ele în 
cursul săptăminii următoare. îmbucu
rător pentru handbal este că publicul 
umple săliile la aceste meciuri pe 
care, probabil, mulți le „gustă" în 
absența fotbalului, dar, desigur, vor 
deveni și simpatizanți statornici ai 
sportului în care sintem super-cam- 
pioni mondiali.

Din punct de vedere al clasamen
tului. întrecerea echipelor din prima 
grupă valorică (locurile 1—6) nu mai 
prezintă mare interes. Steaua Bucu
rești (locul I, cu 54 de puncte) va 
cuceri cu certitudine încă un titlu de 
campioană, Dinamo București (locul
II, 49 p) nu mai poate pierde poziția, 
ca și H.C. Minaur Baia Mare (locul
III, 45 p) ; numai locurile IV—VI 
vor mai fi disputate, intre Construc
torul Arad (34 p). Dinamo Brașov 
(32 p.) și Independența Carpați Mir
șa (32 p.). Interesante rămîn. totuși, 
derbiurile de orgoliu ce se vor juca 
între cele trei echipe de pe podium 
(ca și meciurile dintre echipele de 
pe locurile IV—VI), in rest antreno
rii folosind prilejul, după cum se 
constată, pentru a trimite pe teren 
spre rodare o seamă de nume noi : 
Ghimeș. Marc, Petre, Daniel, Slmion 
(Steaua), Matei, Ștefan, Omer, Mo
canii (Dinamo) ș. a.

Foarte mare interes prezintă pen
tru clasament însă întrecerea din 
grupa a doua valorică (pentru locu
rile 7—12), din care vor fi desemna
te cete două retrogradate. Acum, cu 
trei etape înainte de final, situația 
este următoarea : Poli Timișoara 
(35 p.) și Minerul Cavnic (35 p.) șine 
scăpate de orice emoții, în timp ce 
„U“ Cluj-Napoca (30 p.), Relonul Să- 
vinești (29 p.), Tractorul Brașov (29 
p.) și Constructorul Oradea (28 p.) se 
află în dispută directă pentru evi
tarea ultimelor două locuri ale 
clasamentului final. în cele trei eta
pe care mai sint de jucat, toate aces
te patru candidate la retrogradare au 
cite două meciuri pe teren propriu 
și unul in deplasare (deci situație 
egală), cu. un sensibil avantaj pentru 
„U“ (care are un punctaj mai maire) 
și cu un aparent avantaj pentru 
Constructorul Oradea* (care în ambe-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 Sîmbătă și duminică, în locali

tatea norvegiană Larvick, se vor des
fășura campionatele europene mas
culine de patinaj viteză, la care vor 
participa și doi sportivi din țara 
noastră : Tiberiu Kopacz și Ion Opin- 
cariu. în programul primei zile figu
rează probele de 500 și 5 000 m, iar 
duminică se dispută întrecerile pe 
distanțele de 1 500 și 10 000 m.

0 La Călimănești s-au încheiat în
trecerile celei de-ă 6-a ediții a „Fes
tivalului șahist vilcean", competiție 
de anvergură ce s-a bucurat de mare 
succes, reunind in diferite turnee 
peste 350 de jucători și jucătoare din 
țară și de pește hotare.

Iată cîștigătorii celor 9 concursuri : 
turneul internațional feminin : Ma
riana Bădici-Ioniță (România) — 8 
puncte din 11 posibile ; turneul in
ternațional masculin : Reiner Tisch- 
bierek (R.D. Germană) — 6 puncte 
din 9 posibile ; turneul internațional 
„open" masculin : 'Elemer Hossu 
(Voința Aiud) — 8,5 puncte ; turneul' 
maestrelor și candidatelor de maes
tre : Simona Duțu (Spartac Bucu
rești) — 6 puncte ; turneul rezervat 
copiilor: Leonard Boicu (Avia Bucu
rești) — 9.5 puncte ; categoria I fe
minin : Mălina Nicoară (C.S.Șc. Pi
tești) — 9 puncte ; categoria I mas
culin : Gruia Călinescu (I.C.E.D. 
Bucuyești) — 9,5 puncte ; categoria 
a II-a feminin : Gențiana Voinescu 
(C.S.Șc. Sibiu) — 9 puncte ; catego
ria a II-a masculin : Florin Leonte 
(C.S.U. Brașov) — 8,5 puncte.

© Turneul internațional feminin 
de șah de la Jaice (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a 10-a, în care 
Dana Nuțu a învins-o pe Gordana

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 20 IANUARIE 1984

I : 14 37 57 83 36 12

a II-a : 71 81

Extragerea
23 87 68.

Extragerea
74 32 76 86.

Fond total . _
lei, din care 244 511 lei report la 

‘categoria 1.

26 46 29

de câștiguri : 1 259 387

zilei
date în cadrul discuțiilor pe care li
derul partidului-spaniol le-a avut, de 
asemenea, la conducerea Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și Acade
miei de științe sociale și politice.

La încheierea vizitei în țara noas
tră, Manuel Fraga Iribame a prezen
tat la Asociația de Drept Internațio
nal și Relații Internaționale, o expu
nere privind contribuția spaniolă la 
dreptul internațional.

★
Ministrul pentru gospodărirea ma

terialelor din R.P. Polonă. Jerzy 
Wozniak, a efectuat o vizită în țara 
noastră și a avut convorbiri cu Ion 
Pățan. ministrul aprovizionării teh- 
nico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe. Au fost exa
minate cu acest prilej căi și modali
tăți concrete pentru lărgirea colabo
rării româno-polone in domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale. Mi
nistrul polonez a avut, de asemenea, 
întrevederi de lucru cu Neculai 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice. (Ageirpres) 

le cazuri întîlnește acasă contracan
didatele directe — Tractorul si Relo
nul). Evident, in stabilirea retrogra
datelor vor avea de ,.arbitrat" si 
Poli, și Minerul Cavnic ; tocmai de 
aceea este absolut necesar ca aces
tea (care nu cu mult timp în urmă 
au „scăpat" pe teren propriu cîte un 
punct ce-astîrnit discuții și bănuieli) 
să-și joace’ șansa cu absolută corec
titudine și ou deplin interes sportiv 
în fiecare din etapele decisive vii
toare. Numai în felul acesta vor ră
mine să joace și în campionatul ur
mător pe prima scenă a handbalului 
nostru masculin formațiile care îh- 
tr-adevăr sint mai merituoase din 
cele patru amenințate la această oră.

Alte știri din acest sport le-am 
aflat din buletinul informativ pe 
care Federația de handbal ni-1 tri
mite la redacție cu regularitate : 
duminică seara, la încheierea tur
neului de la Ploiești, va fi cunoscuta 
componența grupelor valorice din 
campionatul feminin : au fost afilia
te la F.R.H. două secții noi — Strun
gul Chișineu-Criș (Arad) și Electro
tehnica Bistrița ; au fost aprobate 
unele transferări (majoritatea pro
movări de la juniori sau de la echi
pe de categorii inferioare) ; încep 
pregătirile pentru formarea lotului 
de arbitri republicani pentru cam
pionatul 1984—1985. în legătură cu 
arbitrii, să amintim cititorilor că 
handbalul nostru beneficiază de un 
larg eșalon de cavaleri ai fluierului 
cu îndelungată experiență .și probată 
competență : Pândele Cîrligeanu
(care pînă la 1 ianuarie avea la 
tiv 1 019 
bitreze), 
partide), 
Vladimir 
Purică (670 p.), 
P.), 
ian 
(588 
sile 
(567

ac- 
ar- 
(974 
P-),

partide, și continuă să 
Constantin Căpățînă 

Teodor Curelea (769
Cojocaru (763 p.). Dorin 

Paul Radvani (678 
Mihai Grebenișan (657 p.), Tra- 
Ene (596 p.), Romeo Iamandi 
p.). Marin Marin (578 p.). Va- 
Erhan (572 p.). Șerban Stefan 
p.). Ion Păunescu (558 p.) etc. 

Să sperăm că aceștia, ca si nume
roșii tineri afirmați în ultima vreme, 
vor asigura și în continuare numai 
arbitraje bune și foarte bune în 
handbalul nostru. .

Gheorcjhe MITROI
în etapa de duminică sînit progra

mate meciurile Minaur — Dinamo 
București, Dinamo Brașov — Steaua, 
Independența Cairpați Mirșa — Con
structorul Arad (grupa 1—6) și „U“ — 
Minerul Cavnic, Tractorul — „Poli", 
Constructorul Oradea — Relon Săvi- 
nești (grupa 7—12).

Markovici, iar Margareta Mureșan a 
pierdut cu piesele negre la lidera cla
samentului, Nana Aleksandria. în 
partidele Nikolin — Macek. Szma- 
cinska — Veroczy și Erenska — Pe- 
trovici a fost consemnată remiza. 
Partidele Maksimovici — Pihailici 
și Gaprindașvili — Fischdick s-au 
întrerupt.

în clasament continuă să conducă 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.). cu 7,5 
puncte, urmată de Zsuzsa Veroczy 
(Ungaria) — 7 puncte, 
(Polonia) — 6 puncte 
prindașvili (U.R.S.S.) 
(1), Gisela Fischdick 
nia) — 5 puncte (1), Margareta Mu
reșan (România) și Dana Nuțu 
(România) — cu cite 5 puncte etc.

Hanâ Erenska 
(1), Nona Ga- 
— 5,5 puncte 
(R.F. Germa-

cinema

13,15.
19.

© Miezul fierbinte a! pîinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 8,45; 12,30; 
14,15; 16; 18; 20.
© Dragostea și revoluția : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Povestea călătoriilor : DACIA
(50 35 94) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, ARTA (21 31 86) — 9; 11 “ "
© Vraciul : ARTA — 15,30;
0 De dragul tău, Anca : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 17,15; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© O lebădă iarna: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
@ Pe malul sting al Dunării albastre : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) - 8; 10; 12; 16; 
18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,30;
10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
© Program de vacanță — 9,30; 11,30; 
13,30; 17,30; Brigada diverse în alertă
— 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19.45. 
0 Capturați-i la barieră : LIRA 
(317171) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Relații de familie ; VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Urgent, secret : FERENTARI
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 îndrăgostit la propria dorință :

(Urmare din pag. I)

partidului privind dczvolta- 
puternică a bazei proprii de 
prime și resurse energetice

Corespunzător orientărilor și exi
gentelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, actualele adunări 
generale ale oamenilor muncii tre
buie să acorde o deosebită impor
tantă dezbaterii și stabilirii măsu
rilor necesare pentru realizarea rit
mică si integrală, la toate sortimen
tele, dar absolut la toate sortimen
tele, a producției fizice planificate, 
a producției-marfă vindute si înca
sate, a planului de export în struc
tura sortimentală și la parametrii 
tehnici și calitativi prevăzuți în con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni. Cît privește unitățile din in
dustria extractivă și energetică, ți- 
nindu-se seama că în acest an tre
buie să se asigure din-resurse inter
ne peste 90 la sută din nevoile de 
energie primară, precum si însem
nate cantități de materii prime, in 
cadrul dezbaterilor din adunările 
generale trebuie să se hotărască mă
suri eficiente pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor de creștere 
mai puternică a producției de căr
bune. țiței și gaze, de substanțe mi
nerale utile metalifere și nemetali
fere. a producției de energie elec
trică, astfel îneît să se realizeze in
tegral obiectivele stabilite de con
ducerea 
rea mai 
materii 
a țării.

Un accent deosebit trebuie pus în 
cadrul adunărilor generale pe anali
za profundă și stabilirea de noi mă
suri organizatorice, politice și teh
nice în vederea înfăptuirii riguroa
se a sarcinilor ce revin fiecărei uni
tăți economice in actuala etapă din 
Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii Și 
din Programul privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. în acest sens, de o impor
tantă deosebită vor fi măsurile, 
ideile si propunerile menite să asi
gure promovarea largă a tehnolo
giilor modeme. înnoirea continuă a 
producției prin asimilarea de pro
duse la nivel tehnic mondial, meca
nizarea și automatizarea proceselor 
de fabricație, folosirea deplină, cu 
înalt randament, a capacităților de 
producție, respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice, a tuturor re
gulilor de ordine și disciplină a 
muncii. De asemenea, este absolut 
necesar ca adunările generale să 
acorde o atenție specială ridicării 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor, stabilindu-se măsurile ne
cesare pentru cuprinderea în forme
le de perfecționare a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, in 
strânsă corelare cu înzestrarea teh
nică a fiecărei unități și cu cele mai 
noi realizări ale științei și tehnicii.

în unitățile de constructii-montaj, 
adunările generale 
dezbată cu înaltă 
problemele privind 
tregime a planului 
punerea în funcțiune la timp a fie
cărei noi capacități productive pre
văzute in plan, acordîndu-se priori
tate obiectivelor din ramurile ener
getică si producătoare de materii 
prime, termocentralelor pe cărbune 
si șisturi bituminoase, hidrocentra
lelor" si microhidrocentralelor. pre
cum si celor din agricultură. Tot
odată. adunările generale trebuie să 
acorde o atenție deosebită îmbună
tățirii calității lucrărilor de construc- 
tii-montai din toate sectoarele eco
nomiei. industrializării 
largă a construcțiilor, 
lucrărilor care necesită 
mare de muncă, extinderii folosirii 
materialelor tipizate și a înlocuito
rilor. îmbunătățirii organizării pro
ducției si a muncii. întăririi ordinii 
si disciplinei oe toate șantierele, la 
toate punctele de lucru.

în spiritul sarcinilor stabilite de 
Congresul al Xlî-lea și Conferința 
Națională ale partidului, al exigen-

sint chemate să 
răspundere toate 
realizarea în în

de investirii și

pe scară 
mecanizării 
un volum

t
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PROGRAMUL 1
Telex
La sfîrșit de săptămînă. (parțial 
color)
Columne ale istoriei. Azi, muni
cipiul Slatina
Săptămînă politică 
închiderea programului
Telejurnal (parțial color) 0 Sport 
O melodie — un dans
Teleenciclopedia © Iași — Muzeul 
Unirii @ Oceanul planetar. Echili
brul ecologic © Civilizații dispăru
te (I) © Nestemate din nisip
Film serial ; „Frontul invizibil1* 
(color). Episodul 11
Caravana umorului. Pagini din co-

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 21 ianuarie, ora 20 —- 24 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general umedă în jumătatea de nord 
a țării și schimbătoare în rest. Cerul 
va fi mai mult noros în prima parte a 

. intervalului în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ninsoare. în celelalte regiuni cerul va 
fi temporar noros și vor cădea preci
pitații izolate exceptînd Banatul șl Ol
tenia unde, spre sfîrșitul intervalului,

UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20, DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Fără punica, vă rog : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FESTIVAL (15 63 84) — 0; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
@ Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 37 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Strada Hanovra : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
© Naufragiul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 19,45.
© O afacere murdară : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Omul păianjen se întoarce : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
0 Atenție Ia gafe : PACEA (60 30 85)
— 10; 15,30;...................
© Lanțul
(35 04 66) —
O Capcană
(14 27 14) —
18,15; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11.30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

17,30; 19,30.
amintirilor :

9; 12,15; 15,45 
neobișnuită : 
10,15; 12,15; 14,15;

AURORA 
19.
MIORIȚA 

16,15;

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 14,30; Titanic vals 

telor formulate de tovarășuî Nicolae 
Ceaușescu, un loc central în cadrul 
dezbaterilor din adunările generale 
va trebui să-l ocupe creșterea susți
nută a eficienței economice, gospo
dărirea judicioasă și valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
mijloacelor tehnice de care dispune 
fiecare unitate economică. în acest 
cadru, este necesar să fie dezbătute 
și stabilite amănunțit măsurile con
crete pentru reducerea drastică a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie elec
trică. pentru valorificarea superioa
ră a acestora, pentru utilizarea pe 
scară largă a materialelor refo-losi- 
bile rezultate din procesele de pro
ducție si consum, recondiționarea și 
refolosirea pieselor de schimb și a 
unor subansamble. pentru combate
rea fermă a risipei și eliminarea 
neajunsurilor privind păstrarea avu
tului obștesc.

Cu toată claritatea trebuie 6ă se în
țeleagă că reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii și eficienței economice con
stituie probleme esențiale ale auto- 
conducerii muncitorești, ale autoges- 
tiunii economice, sint sarcini primor
diale ce definesc dimensiunile pe 
care trebuie să le dobindească in 
acest an bătălia pentru o calitate 
nouă, superioară în activitatea eco
nomică a fiecărei unități. După cum, 
fiecărui colectiv de oameni ai muncii 
trebuie să-i fie limpede că numai 
prin realizarea integrală, la toate 
sortimentele a producției fizice, la un 
nivel calitativ superior, cu cheltuieli 
materiale și de muncă cit mai reduse, 
cu beneficii și rentabilitate maxime, 
îșl va spori contribuția la creșterea 
venitului național, a avuției întregii 
societăți — temelia trainică a dezvol
tării și modernizării economiei națio
nale, a ridicării bunăstării întregului 
popor.

Firește, în fiecare unitate economi
că, în fiecare sector al economiei sint 
de dezbătut probleme specifice acti
vității respective. Pretutindeni insă 
adunările generale ale oamenilor 
muncii trebuie să asigure — așa cum 
sublinia secretarul general al parti- 

• dului — afirmarea tot mai puternică 
a democrației și autoconducerii mun
citorești, pentru întărirea răspunde
rii, ordinii și disciplinei în activita
tea tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii ; ele trebuie să constituie 
adevărate foruri de conducere, în 
care să se dezbată și să se adopte 
toate măsurile necesare pentru înde
plinirea exemplară a planului pe 
acest an. în acest spirit, adunările 
generale vor analiza modul cum au 
acționat consiliile oamenilor muncii 
și birourile executive ale acestora 
pentru aplicarea hotărârilor de partid 
și de stat, a propriilor hotărâri, pen
tru îndeplinirea obligațiilor ce le re
vin potrivit legii, precum și pentru 
dezvoltarea și întărirea caracterului 
democratic al actului de conducere, 
prin antrenarea maselor largi de oa
meni ai muncii la conducerea intregii 
activități economico-sociale din fie
care unitate. De asemenea, se va 
examina modul îh care au acționat 
organele de conducere colectivă pen
tru aplicarea propunerilor făcute de 
oamenii muncii și pentru stimularea 
participării maselor la perfecționarea 
permanentă a organizării producției 
și a muncii, la identificarea și valori
ficarea unor noi rezerve de sporire a 
producției și eficienței economice.

Pretutindeni, în fiecare unitate 
economică, adunărilor generale ale 
oamenilor muncii trebuie să li se asi
gure un pronunțat caracter de lucru, 
condiții de afirmare și mai puternică 
a inițiativei și răspunderii colective, 
a democrației noastre muncitorești,, 
in interesul ridicării pe o treaptă, 
calitativ superioară a întregii acti
vități economice, corespunzător sar
cinilor și exigentelor sporite ale 
acestui an hotărîtor al cincinalului.
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21,45
22,00
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media cinematografică româneas
că
Telejurnal (partial color) 0 Sport 
Mondovision (color)
Invitații Televiziunii
închiderea programului

ai con-

PROGRAMUL 2
Telejurnal © Sport 
Buletinul rutier al Capitalei 
Moștenire pentru viitor. Rolul căr
turarilor români în Înfăptuirea 
idealului Unirii
Muzicieni români laureațl 
cursurilor internaționale 
De pretutindeni 
Portret muzical românesc, 
ghe Dumitrescu (III) 
Telejurnal ® Sport 
Bună seara, fete, bună 
băieți 1 
închiderea programului

Gheor-

seara,

cerul se va înnora și vor cădea precipi
tații locale mai ales sub formă de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări în primele zile 
în regiunile din estul țării, precum șl la 
munte. Temperatura aerului in scădere. 
Minimele vor oscila între minus 10 și 
zero grade, izolat mai coborite, maxi
mele intre minus 4 și plus 6 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
La inceputul intervalului vor cădea 
precipitații sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 șl plus 2 grade, cele ma
xime vor oscila intre 2 și 5 grade. Cea
ță slabă. (Otilia Diaconu, meteorolog 
de serviciu).

ochi (B)

la Pala- 
Concert

— 19,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (A) — 15; Act Venetian — 20; 
(sala Batiștei) ; Intre patru • • ■ ■
— 19.
0 Opera Română (13 18 57, 
tul sporturilor și culturii) : 
popular extraordinar — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Lăsa- 
ți-mă să cînt — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 15; Gustul parve
nirii — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Rezervația de pelicani — 19. 
© Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 15; Nu pot să dorm — 19. 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mi- 
riiala — 16.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 15; 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Sentimente și naftalină — 
15; Mizerie șl noblețe — 19,30; (sala 
Studio) : Acești ingert triști — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 18.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tftnase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista reviste
lor — 16; Doctore, sint al dv. — 19,30; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu” 
Operație de Întinerire — 
© Teatrul evreiesc de stat 
Dlogene ciinele — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă” 
Și dacă se invîrtește — 10.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 10,30.

(12 27 45) :
19,30.
(20 39 70) :

(50 26 55) :



POZIȚIA ROMÂNIEI. CONCEPȚIA $1 CONSIDERENTELE 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU PRIM MASURI DE II

SI SECURITATE $1 PENTRU DEZARMARE IN EDROPA 
prezentate la Menta tie la SadMa

„înaltă prețuire pentru personalitatea 
eminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu" 
Vicepreședintele Consiliului de Stat al României s-a întîlnit 

cu președintele Senatului francez

Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa reprezintă un eve
niment politic de importanță majoră 
pentru procesul de edificare a secu
rității și dezvoltare a cooperării pe 
continent, în cadrul căruia oprirea 
cursei înarmărilor, împiedicarea unui 
nou război și trecerea la dezarmare 
constituie problema cardinală, che
zășia asigurării întăririi păcii și 
colaborării. Actionînd pe baza con
sensului realizat la Teuniunea de la 
Madrid, reprezentanții celor 35 de 
state semnatare ale Actului final se 
reunesc, pentru prima oară, intr-un 
for convocat special pentru a discuta 
și conveni măsuri de creștere a în
crederii și securității în Europa, 
deschizînd calea trecerii, într-o etapă 
ulterioară, la examinarea și adopta
rea, în același cadru, de măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare pe continentul european.

„Noi acordăm o mare însem
nătate Conferinței de la Stock
holm - arăta, recent, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Consi
derăm că, în actualele împre
jurări internaționale și în situa
ția care s-a creat în Europa, 
această reuniune poate avea 
un rol foarte important în 
adoptarea de măsuri concrete 
în direcția încrederii, a înfăp
tuirii dezarmării, ceea ce va 
putea exercita o influență pu
ternică asupra evoluției gene
rale. In acest spirit, vom parti
cipa la conferință animați de 
dorința de a ne aduce întreaga 
contribuție la întărirea încrede
rii, colaborării și păcii pe con
tinent".

Conferința are o semnificație deo
sebită, în actualele condiții interna
ționale, cînd restabilirea și dezvol
tarea dialogului și încrederii recipro
ce, întărirea securității fiecărei na
țiuni devin fundamentale pentru asi
gurarea păcii, destinderii și cooperă
rii în regiunea noastră și în lume.

într-adevăr, conferința se. desfă
șoară într-o situație internațională 
care a ajuns la o încordare extrem 
de gravă. S-ar putea spUne că nici
odată de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial omenirea nu 
s-a aflat intr-un moment de aseme
nea gravitate. Aceasta este rezultatul 
direct al continuării și chiar intensi
ficării cursei înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor nucleare, al adin- 
cirii contradicțiilor pe plan interna
țional dintre diferite state și grupări 
de state, al agravării vechilor con
flicte și apariției altora noi. al poli
ticii de menținere și reîmpărțire a 
sferelor de influență, de recurgere 
la forță și la amenințarea cu forța, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state. în același timp, la încor
darea din relațiile internaționale 
contribuie criza economică, politica 
financiară și a dobînzilor excesiv de 
înalte, care au dus' la înrăutățirea 
considerabilă a situației tuturor țări
lor, îndeosebi a celor în curs, de dez
voltare, la mărirea decalajelor între 
țările bogate și cele sărace.

Situația s-a agravat în mod deose
bit în ultima perioadă, ca urmare a 
trecerii la amplasarea rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune în unele state vest-europene, 
ceea ce a determinat retragerea 
Uniunii Sovietice de la negocierile 
de la Geneva și anunțarea unor con- 
tramăsuri, inclusiv amplasarea de 
rachete nucleare în unele țări socia
liste europene, precum și în alte zone 
ale lumii. Toate acestea deschid ca
lea unei intensificări a cursei înar
mărilor și creează noi pericole pen
tru izbucnirea unui nou război mon
dial, care va fi inevitabil un con
flict nuclear, cu consecințe catastro
fale pentru toate popoarele din Eu
ropa și din lume, primejduind însăși 
existența popoarelor, a vieții pe pla
neta noastră.

România consideră că instalarea 
noilor rachete nu poate și nu trebuie 
să fie acceptată ca o fatalitate, că 
nu există nici o justificare pentru 
trecerea la escaladarea cursei înar
mărilor nucleare.

Ținînd seama de faptul că în Eu
ropa s-a acumulat deja cea mai mare 
parte a armamentelor nucleare, cit 
și a armamentelor clasice și stau față 
în față cele două blocuri militare 
opuse. România s-a pronunțat de la 
început ca la negocierile dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. de la 
Geneva să se ajungă la un acord care 
să ducă la oprirea amplasării noilor 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, la retragerea și distrugerea 
celor existente, pe calea eliberării 
continentului de orice fel de arme 
nucleare. România a desfășurat o in
tensă activitate, personal președin
tele Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
serie de propuneri menite să ajute 
la găsirea unor soluții, a adresat 
mesaje celor două părți, altor state, 
pentru a se face totul în vederea 
ajungerii la 6 înțelegere corespunză
toare în interesul securității tuturor, 
al păcii.

Avind în vedere gravitatea situa
ției la care s-a ajuns după trecerea 
la amplasarea noilor rachete. între
ruperea negocierilor si anunțarea de 
contramăsuri. România a inițiat noi 
acțiuni pentru a se opri noua esca
ladare a înarmărilor nucleare. Re
cent, președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat din nou, împreună cu 
primul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru a se acționa, fără 

întirziere, în vederea depășirii situa
ției grave care s-a creat.

Deoarece problemele existente în 
Europa se condiționează reciproc, 
este clar că orice pas care conduce 
la accentuarea încordării, la intensi
ficarea înarmărilor,, cum sînt noile 
rachete nucleare, nu poate să nu in
fluențeze negativ dezvoltarea rapor
turilor dintre statele continentului și 
să nu dăuneze climatului de încre
dere. înțelegere șl destindere.

încrederea și securitatea in Europa 
se pot realiza numai într-un climat 
de destindere și înțelegere reciprocă, 
de largă colaborare internațională, 
de respect al principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, 
egalității depline în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
eliminării forței și a amenințării cu 
forța, dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viata în conformitate 
cu voința și aspirațiile sale.

Desigur, actuala fază a conferinței 
are obiective specifice potrivit man
datului stabilit de reuniunea de la 
Madrid. Ea poate și trebuie să aibă 
un rol pozitiv în creșterea încrederii 
și securității, în reducerea neîncrede
rii și tensiunii din viața internațio
nală. în același timp, nu trebuie să 
semănăm iluzii că prin aceasta s-ar 
garahta pacea, deoarece ar însemna 
să ascundem popoarelor adevărul. 
Este evident că nu se poate vorbi 
de securitate cînd se continuă de 
fapt cursa înarmărilor. Trebuie să 
spunem deschis popoarelor că secu
ritatea reală nu se poate realiza decît 
prin inițierea și promovarea cu con
secventă a unor măsuri efective de 
dezarmare, și în primul rînd pentru 
oprirea escaladării și trecerea la re
ducerea armamentelor nucleare pe 
continentul european.

Actuala fază a conferinței va răs
punde așteptărilor popoarelor în mă
sura în care va folosi din plin posi
bilitățile de care ' dispune pentru 
adoptarea unor măsuri eficace care 
să ducă la întărirea încrederii și 
securității pe continent, pentru a 
deschide calea unor'hcorduri de opri
re a cursei înarmărilor și de trecere 
la dezarmare, și in primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru elimina
rea primejdiei unei catastrofe nu
cleare.

în acest spirit, pornind de la rea
litățile actuale, de la necesitatea stă
vilirii cursului periculos al eveni
mentelor din Europa și din viața in
ternațională și dînd expresie voinței 
de pace și colaborare a poporului 
român, președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
guvernul român consideră că în pre
zent se impune să se acționeze ferm 
în următoarele direcții :

I. OPRIREA LUCRĂRILOR DE 
AMPLASARE A NOILOR RACHETE 
NUCLEARE AMERICANE, STOCA
REA CELOR ADUSE PE CONTI
NENTUL EUROPEAN ȘI STOPA
REA ADUCERII DE NOI RACHETE 
ÎN EUROPA DE CÂTRE S.U.A. IN 
ACELAȘI TIMP, UNIUNEA SO
VIETICA SA ANULEZE SAU SA 
NU APLICE CONTRAMASURILE 
ANUNȚATE. PE ACEASTĂ BAZA, 
SA FIE RELUATE TRATATIVELE 
DE LA GENEVA, PENTRU A SE 
AJUNGE LA UN ACORD CARE SA 
ASIGURE OPRIREA AMPLASĂRII 
DE RACHETE NUCLEARE CU RA
ZA MEDIE DE ACȚIUNE, REDU
CEREA SI DISTRUGEREA CELOR 
EXISTENTE. PÎNA LA ELIBERA
REA EUROPEI DE ORICE FEL DE 
ARME NUCLEARE, ATÎT CU RAZA 
MEDIE, CIT ȘI TACTICE.

România consideră’că țările pe te
ritoriul cărora urmează să fie am
plasate noile rachete au și o răspun
dere mare, dar pot avea și un rol 
important în depășirea impasului la 
care s-a ajuns, în sensul că aceste 
țări pot cere aminarea amplasării 
rachetelor pînă la realizarea unui 
acord. Aceasta ar reprezenta o mare 
contribuție la cauza păcii, destinde
rii și colaborării, ar corespunde și 
intereselor propriilor popoare, ar fi 
apreciată și salutată de toate popoa
rele lumii.

în vederea depășirii actualului 
moment critic, fără îndoială, o răs
pundere importantă revine celor 
două mari puteri nucleare — U.R.S.S. 
și S.U.A. în acest spirit, președin
tele României s-a pronunțat pentru 
o întîlnire între miniștrii de externe 
ai Uniunii Sovietice și S.U.A. și pen
tru pregătirea unei intîlniri la nivel 
înalt între Uniunea Sovietică și 
S.U.A.

■ Deoarece armele nucleare se am
plasează în țări europene, iar războ
iul cu rachete nucleare cu rază me
die de acțiune se va desfășura în 
Europa și va afecta direct viața tu
turor națiunilor europene, țările eu
ropene nu pot sta deoparte și nu 
pot lăsa numai -cele două mari pu
teri nucleare să hotărască destinele 
Europei. Dimpotrivă, este necesar ca 
toate statele europene să contribuie 
activ la găsirea căilor pentru depă
șirea actualei situații, la oprirea 
cursei înarmărilor nucleare pe con
tinent. la realizarea echilibrului de 
forțe nu prin creșterea, ci prin re
ducerea stocurilor nucleare existente.

Ținînd seama de existența blocu
rilor militare, țările din cadrul lor 
trebuie să aibă un fol activ, să par
ticipe mai direct la negocieri, aju- 
tînd astfel cele două mari puteri nu
cleare să ajungă la un acord cores
punzător. în acest sens, România 
s-a pronunțat pentru o întîlnire a 
miniștrilor de externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și ai statelor membre ale 
N.A.T.O., care să discute situația 
creată și să ajute la depășirea ac
tualului moment critic și la relua
rea negocierilor. Odată cu reluarea 
negocierilor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., Româ
nia consideră că ar fi necesar să 
funcționeze în paralel o Comisie 
consultativă a țărilor din cele două 

pacte militare, la care să ia parte și 
celelalte state europene, inclusiv ță
rile neutre și nealiniate, și care ar 
urma să analizeze propunerile și să 
contribuie la realizarea unui acord 
între cele două părți. în orice caz, 
țările din cele două blocuri militare 
trebuie să participe activ, într-o 
formă sau alta, la realizarea unui 
acord corespunzător.

II. ADOPTAREA DE MASURI 
CONCRETE ȘI EFICIENTE PEN
TRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂ
RILOR ȘI TRECEREA LA ÎNFĂP
TUIREA UNUI PROGRAM EFECTIV 
DE DEZARMARE, ÎN PRIMUL 
RÎND NUCLEARA, SUB UN CON
TROL INTERNAȚIONAL EFICIENT, 
CARE SA ASIGURE ÎNCETAREA 
PRODUCȚIEI DE ARME NUCLEA
RE ȘI TRECEREA LA REDUCEREA 
TREPTATA A STOCURILOR EXIS
TENTE PÎNA LA LICHIDAREA 
LOR TOTALA ȘI INTERZICEREA 
DEFINITIVA A TUTUROR ARME
LOR NUCLEARE, PRECUM ȘI A 
CELORLALTE ARME DE DISTRU
GERE ÎN MASA.

ÎN ACEST SENS, SE IMPUNE 
DINAMIZAREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI PENTRU DEZAR
MARE DE LA GENEVA PENTRU 
AJUNGEREA LA ÎNȚELEGERI IN 
PROBLEMELE ÎNSCRISE PE OR
DINEA SA DE ZI, DEFINITIVAREA 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP A PRO
GRAMULUI GLOBAL DE DEZAR
MARE.

Măsura radicală pentru întărirea 
încrederii și creșterea securității în 
Europa o constituie oprirea cursei 
înarmărilor pe continent, dezarma
rea reală, atît în ceea ce privește 
armamentul nuclear, cît și cel 
clasic.

Pentru ca fiecare stat să aibă ga
ranția deplină că se află la adăpost 
de orice act de agresiune, pentru ca 
forța și amenințarea cu folosirea 
forței să fie excluse din relațiile in
terstatale, eforturile trebuie orienta
te spre realizarea unei securități a 
statelor la un nivel cît mai redus al 
armamentelor, spre înfăptuirea echi
librului militar nu prin creșterea, 
ci prin reducerea efectivelor, arma
mentelor și cheltuielilor militare.

III. TRECEREA LA REDUCEREA 
ARMAMENTELOR CLASICE ÎN 
CADRUL UNUI PROCES SUSȚI
NUT DE DEZARMARE, ÎNTR-O 
VIZIUNE DE PERSPECTIVA, CARE 
SA CONDUCĂ ÎN FINAL LA DE
ZARMAREA GENERALĂ ȘI TO
TALĂ.

ÎN ACEST SENS, ROMANIA SE 
PRONUNȚA PENTRU RELUAREA 
NEGOCIERILOR DE LA VIENA, 
CARE SA CONVINĂ CÎT MAI 
CURÎND ÎNȚELEGERI PRIVIND 
REDUCEREA TRUPELOR ȘI AR
MAMENTELOR DIN CENTRUL 
EUROPEI.

IV. ÎNGHEȚAREA CHELTUIELI
LOR MILITARE ȘI TRECEREA LA 
REDUCEREA LOR, ÎNTR-O PRIMA 
ETAPA CU 10—15 LA SUTA, ÎN 
BAZA UNOR ACORDURI NEGO
CIATE, EFICIENTE.

înghețarea cheltuielilor militare 
de către toate statele, și în primul 
rînd de către statele mari, puternic 
înarmate, și apoi trecerea la redu
cerea lor au o mare însemnătate în 
ce privește limitarea cursei înarmă
rilor, trecerea la dezarmare. Aceste 
măsuri ar elibera resurse importan
te, care s-ar putea utiliza pentru so
luționarea problemelor economice și 
sociale ale fiecărei țări, pentru 
sprijinirea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare.

V. CREAREA DE ZONE DENU- 
CLEARIZATE, PRIN ÎNȚELEGERI 
ÎNTRE STATELE DIN REGIUNILE 
RESPECTIVE, PUTERILE NUCLEA
RE ANGAJÎNDU-SE CA NU VOR 
FOLOSI ARMA NUCLEARA SI ÎN 
GENERAL FORȚA ÎMPOTRIVA 
ACESTORA.

Pornind de la însemnătatea ’ pe 
care o are pentru întărirea secu
rității și realizarea dezarmării crea
rea de asemenea zone în diferite re
giuni ale Europei, România s-a pro
nunțat și acționează pentru stabili
rea de zone denuclearizate în Bal
cani, în nordul Europei și în alte 
părți ale continentului.

VI. ADOPTAREA UNOR MASURI 
EFICIENTE CARE SA CONDUCĂ 
LA CREȘTEREA ÎNCREDERII 
ÎNTRE STATE ȘI ÎNTĂRIREA 
SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE.

Deși, măsurile de încredere și secu
ritate care fac obiectul actualei faze 
a conferinței sînt colaterale, ele au 
importanța lor pentru eliminarea 
surselor generatoare de neîncredere, 
tensiune și confruntare, pentru re
luarea politicii de dialog și negocieri.

Conferința noastră este chemată sâ 
discute și să convină măsuri efective, 
care să dea expresie concretă obliga
ției asumate de state de a se abține 
de la folosirea forței sau amenințării 
cu forța. în acest sens, România con
sideră că la întărirea încrederii și 
securității pot contribui : reducerea 
și înlăturarea pericolului confruntării 
militare, prin diminuarea activități
lor militare în zonele de frontieră și 
alte regiuni sensibile ; înlăturarea 
suspiciunilor provocate de activitățile 
militare ; restringerea și renunțarea 
la activitățile militare care generează 
neîncredere și încordare ; reducerea 
continuă a ariei geografice a compe
tiției militare, în special restringerea 
zonelor în care sînt amplasate arme 
nucleare ; extinderea informării și 
consultării reciproce în domeniul mi
litar, Îndeosebi in situații de criză ; 
asigurarea indeplinirii cu strictețe a 
obligațiilor ce vor fi asumate prin 
acordurile încheiate în cadrul confe
rinței.

Pentru realizarea acestora, Româ
nia prezintă următoarele propuneri 

privind măsurile care să fie exami
nate și adoptate la prima fază a con
ferinței :

1. — Renunțarea Ia manevre mili
tare multinaționale de-a lungul fron
tierelor dintre state.

2. — Crearea de-a lungul frontiere
lor dintre state a unei zone, de 
50—100 km, în care să nu aibă loc 
manevre, deplasări și concentrări de 
forțe armate și armamente sau alar
marea unor unități importante ale 
acestora și în care să fie limitate for
țele armate, armamentele și activită
țile militare, ca un pas spre stabilirea 
de zone demilitarizate.

3. — Stabilirea de-a lungul frontie
relor dintre fările membre ale N.A.T.O. 
și țările participante la Tratatul de 
la Varșovia a unui culoar liber de 
arme nucleare și alte arme de nimi
cire în masă și, în perspectivă, de 
orice armamente și forțe militare, cu 
excepția forțelor de ordine și fron
tieră.

4. — Interzicerea efectuării de ma
nevre sau deplasări cu nave sau avi
oane care au la bord arme nucleare 
de-a lungul frontierelor terestre și 
maritime cu celelalte state pe o zonă 
de 50—100 km.

5. Limitarea forțelor armate parti
cipante Ia manevrele militare.

6. — Notificarea prealabilă obli
gatorie a manevrelor și mișcărilor 
militare de anvergură ale trupelor de 
uscat, aeriene și navale.

7. — Notificarea obligatorie a alar
mării forțelor armate naționale sau 
străine aflate pe teritoriul unor state, 
sau a unor unități importante ale 
acestora.

8. — Stabilirea unui sistem de in
formare reciprocă și de consultări 
sistematice în probleme privind secu
ritatea statelor și a continentului eu
ropean, de prevenire și rezolvare a 
situațiilor de criză.

9. — Convenirea de măsuri pentru 
prevenirea unui conflict nuclear din 
eroare sau accident.

10. — încheierea unui Tratat gene
ral european de nerecurgere la forță 
și la amenințarea cu forța, care să 
conțină prevederi și măsuri de natură 
să facă efectivă respectarea secu
rității, integrității teritoriale, inde
pendentei și suveranității naționale 
ale fiecărui stat participant.

11. — Nedislocarea de noi trupe, 
neamplasarea de noi baze militare pe 
teritoriile altor state în Europa și în
cetarea dezvoltării și modernizării 
celor existente.

12. — înghețarea cheltuielilor mili
tare ale statelor participante la Con
ferința de la Stockholm,- Ia nivelul 
anului 1984, pînă Ia încheierea unui 
acord de reducere a acestora.

13. — încurajarea și sprijinirea 
eforturilor pentru crearea de zone ale 
colaborării pașnice și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare în Balcani, 
nordul Europei și alte părți ale con
tinentului.

14. — Interzicerea propagandei de 
război și încurajarea, prin mijloacele 
de informare în masă, a încrederii 
reciproce dintre state, asigurarea 
dreptului la pace, viată, libertate și 
independență al^popoarelor.

15. — Conferința să informeze opi
nia publică, după fiecare etapă a sa, 
asupra progreselor obținute în nego
cierile pentru creșterea încrederii și 
securității in Europa.

Prezentînd aceste propuneri, în 
același timp, sîntem gata să exami
năm în spirit constructiv propunerile 
și considerentele celorlalte state par
ticipante, orice sugestie de natuiră să 
ducă la realizarea mandatului con
ferinței, la crearea unui climat de 
încredere și colaborare.

Conferința noastră are un rol deo
sebit de important, atît prin măsu
rile concrete pe care le va adopta, 
cît și prin contribuția pe care tre
buie să o aducă la reducerea ten
siunii din viața internațională, la re
luarea politicii de pace, dezarmare, 
destindere și colaborare în Europa 
și in întreaga lume, de respect al 
independenței naționale a tuturor 
popoarelor. însăși desemnarea de 
către state, de către guverne, a mi
niștrilor de externe pentru a parti
cipa la deschiderea acestei confe
rințe poate constitui un prilej pen
tru dialog politic în vederea opririi 
actualului curs periculos, a înce
tării cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, ceea ce ar crea într-ade
văr o bază reală pentru creșterea 
încrederii și securității pe conti
nent.

Interesele vitale ale popoarelor 
continentului impun să se acționeze 
pentru o Europă unită, în care state 
independente și suverane, indiferent 
de orînduirea lor socială, să dez
volte larg relațiile dintre ele, să 
contribuie la întărirea încrederii și 
securității, la progresul general al 
umanității. O Europă a păcii și 
colaborării impune să se acționeze 
pentru desființarea bazelor militare 
de pe teritoriul altor state, retrage
rea tuturor trupelor in limitele gra
nițelor naționale, pentru lichidarea 
politicii de bloc, reducerea activi
tăților militare ale celor două 
blocuri pînă la desființarea lor con
comitentă și lichidarea scindării 
Europei.

România consideră că este necesar 
ca Europa să acționeze mai unită, 
cu mai multă fermitate pentru apă
rarea și promovarea intereselor vi
tale ale națiunilor europene, să-și 
asume direct răspunderea pentru 
existența, pentru pacea și viața 
popoarelor ei. Aceasta răspunde 
năzuințelor popoarelor europene, 

care, prin puternice manifestații, au 
exprimat in mod ferm împotrivi
rea față de cursa înarmărilor nu
cleare, au demonstrat voința lor 
de a-și apăra, dreptul fundamental 
la viață, la existență liberă.

Europa poate și trebuie să aibă un 
rol propriu și mai important și să 
fie un participant tot mai activ la 
viața internațională. Europa, care 
de-a lungul secolelor a îmbogățit 
tezaurul culturii și civilizației ome
nirii, nu poate și nu trebuie să 
uite, totodată, că de pe teritoriul 
său s-au declanșat două conflagrații 
mondiale. Pentru prezentul și viito
rul popoarelor continentului este 
necesar ca statele europene să dez
volte o largă colaborare între ele, 
să discute și să soluționeze în co
mun problemele continentului, să 
aducă o contribuție tot mai sub
stanțială la rezolvarea democratică 
și justă a marilor probleme inter
naționale care confruntă omenirea.

Rezolvarea corespunzătoare a pro
blemelor fundamentale ale păcii, 
dezarmării, securității și colaborării 
pe continent, orice pas concret în 
direcția întăririi încrederii și secu
rității în Europa ar avea efecte 
pozitive asupra însănătoșirii clima
tului internațional. în același timp, 
pentru situația politică de pe con
tinentul european, o importantă deo
sebită ar avea soluționarea pașnică, 
prin tratative, a conflictelor și fo
carelor de încordare din alte părți 
ale globului, realizarea de progrese 
substanțiale pe calea lichidării sub
dezvoltării și instaurării noii ordini 
economice internaționale, elimina
rea din viața internațională a poli
ticii de forță și amenințare cu 
forța.

în cadrul politicii sale generale, 
România a dezvoltat larg raporturile 
cu toate celelalte state semnatare 
ale Actului final de la Helsinki, a 
participat activ la promovarea pro
cesului inaugurat prin Conferința 
general-europeană, își aduce con
tribuția la traducerea în viață a 
prevederilor Actului final, la solu
ționarea în interesul tuturor po
poarelor a marilor probleme ale 
lumii contemporane.

România consideră că modul de 
desfășurare a Conferinței de la 
Stockholm și întreaga sa activitate 
vor trebui să traducă în viață man
datul care i-a fost stabilit de reu
niunea de la Madrid și să reflecte 
spiritul Documentului final al aces
tei reuniuni. Avind în vedere obiec
tivul conferinței și importanța aces
teia pentru însănătoșirea, climatului 
politic din Europa, considerăm că 
primele măsuri concrete vor trebui 
negociate și adoptate astfel îneît să 
poată intra în vigoare pînă la sfîr- 
șitul anului 1984. De asemenea. 
România consideră că prima, fază a 
conferinței va trebui să pună baze 
solide creșterii încrederii și secu
rității pe continent, astfel îneît vii
toarea reuniune a statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa din 1986 să 
poată decide trecerea la faza urmă
toare consacrată negocierii și adoptă
rii de măsuri reale' de dezarmare.

Avînd în vedere că problemele 
creșterii încrederii și securității _ și 
ale dezarmării în Europa vizează in
teresele vitale ale tuturor popoare
lor continentului, ele nu-și pot găsi 
o rezolvare reală decît prin soluții 
elaborate în mod democratic, cu 
participarea directă a tuturor celor 
35 de state. România consideră de 
importanță primordială aplicarea și 
respectarea strictă a regulilor de 
procedură și a metodelor de lucru 
democratice ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

în aceste momente de încordare 
extremă, de grave pericole la adresa 
păcii și securității internaționale, 
România consideră că actuala con
ferință, prin eforturile constructive 
ale tuturor statelor participante, 
poate contribui la oprirea actualului 
curs spre confruntare și neîncre
dere, la reluarea destinderii. Consi
derăm că guvernele tuturor statelor 
participante, forțele politice au răs
punderea de a face totul pentru ca 
acest moment nou în viața conti
nentului să fie folosit într-un spirit 
de conlucrare, pentru convenirea și 
negocierea unor măsuri cît mai cu
prinzătoare și mai eficiente de în
credere și securitate și ulterior de 
dezarmare.

în acest spirit, România este ferm 
hotărîtă să aducă, alături de celelalte 
state participante la conferință, în
treaga sa contribuție la această ac
țiune de însemnătate istorică vizînd 
întărirea încrederii și -securității pe 
continent, asigurarea condițiilor pen
tru trecerea la măsuri efective de 
dezangajare militară și dezarmare, în 
vederea făuririi unei Europe fără 
arme nucleare, o Europă a colaboră
rii și păcii.

în încheiere, consider că exprim 
cel mai bine sentimentele poporului 
român față de reuniunea noastră 
citind pe președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
care sublinia, recent : „Sperăm că 
la această conferință se va ac
ționa în așa fel îneît ea să răs
pundă așteptărilor tuturor po
poarelor din Europa și să mar
cheze un nou moment pe calea 
realizării unei colaborări paș
nice, a întăririi securității și 
prieteniei între toate statele 
continentului nostru".

★
Poziția României, concepția și 

considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri de încre
dere si securitate si pentru dezar
mare in Europa au fost prezentate în 
ședința plenară de vineri a Confe
rinței de la Stockholm de către mi
nistrul român al afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, care participă la 
lucrări.

PARIS 20 (Agerpres). — Trimisul 
Agerpres, Constantin Oprică. trans
mite : Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care se află într-o vizită de prietenie 
in Franța, s-a întîlnit cu Alain Poher, 
președintele Senatului francez.

Alain Poher a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și succese 
în opera de propășire a României, 
de progres poporului român, de care 
îl leagă o veche și fidelă prietenie.

Președintele Senatului francez a 
evocat cu deosebită plăcere întîlniri- 
le și convorbirile sale cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de la București 
și Paris, exprimînd calde și stator
nice sentimente de prețuire fată de 
personalitatea eminentă a șefului 
statului român, fată de demersurile 
și activitatea sa neobosită pentru 
securitate și pace în Europa și în 
lume.

Mulțumind călduros, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a transmis 
din partea președintelui Nicolae, 
Ceaușescu urări de sănătate si feri
cire personală președintelui Senatu
lui francez, Alain Poher. de pros
peritate poporului' prieten francez.

Președintele Senatului francez a 
dat o înaltă apreciere relațiilor din

încheierea reuniunii la nivel înalt 
a Organizației Conferinței Islamice

RABAT 20 (Agerpres). — Lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe la nivel 
înalt a Organizației Conferinței Isla
mice s-au încheiat la Casablanca prin 
adoptarea unei serii de rezoluții pri
vind chestiunile examinate în cursul 
dezbaterilor, care s-au referit, po
trivit agențiilor internaționale de 
presă, la aspecte majore ale proble
maticii Orientului Mijlociu, conflic
tul irakiano-iranian, lupta poporului 
namibian pentru independentă și si
tuația țărilor africane sahariene

In sprijinul soluționării prin mijloace pașnice 
a situației din America Centrală

MANAGUA 20 (Agerpres). — De
legația Parlamentului latino-ameri- 
can, care a efectuat o vizită în Ni
caragua, s-a pronunțat în favoarea 
unei solidarități active cu eforturile 
de pace ale Grupului de la Contado
ra. în vederea reglementării prin 
mijloace pașnice, politice, a situației 
conflictuale din America Centrală 
— informează agenția I.P.S.

„America Centrală este a latino- 
americanilor și de aceea sprijinim 
Grupul de la Contadora în sarcina 
pe care și-a asumat-o de a realiza 
pacea în regiune11, a declarat. în ca
drul unei conferințe de presă, pre

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE
Noi reduceri ale fondurilor de asistență socială

LONDRA 20 (Agerpres). — „Sără
cirea și mai mult a celor mai sărace 
pături ale populației11 — astfel a ca
racterizat liderul Partidului Laburist 
din Marea Britanic, Neil Kinnock, 
actuala politică în domeniul ajutoare
lor sociale a guvernului conservator. 
Luînd euvîntul în parlament, el a de
clarat că familiile sărace, ale șomeri
lor și pensionarilor, parcurg o pe
rioadă dificilă în Anglia de astăzi. 
După cum se știe, guvernul conser
vator a anunțat că va cere reducerea 
cu 230 milioane de lire sterline a aju
toarelor pentru săraci. Dacă această 
măsură va fi aplicată, ea va constitui 
o lovitură grea pentru starea mate
rială a aproape patru milioane de 
britanici, a spus liderul laburist.

TOKIO 20 (Agerpres). — Guvernul 
Japoniei a adoptat în forma sa fina

LIBAN :
Bombardamente de artilerie

BEIRUT 20 (Agerpres). — Vineri, 
în regiunea Beirutului s-au produs 
noi dueluri de artilerie între unități 
ale armatei libaneze și milițiile 
druze. Au fost bombardate cartiere 
din partea de est a Beirutului, ca și 
sate druze din zona de munte.

Schimburi de focuri s-au semnalat 
și la Khalde. la sud de Beirut. De 
asemenea, tiruri de artilerie s-au în-

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

, PARLAMENTUL DIN REPU
BLICA ZIMBABWE a hotărît 

I prelungirea cu încă șase luni a 
stării de urgență instituite în țară, 

I măsură ce se impune ca urmare 
J a activității unor grupuri teroriste, 

sprijinite și înarmate de regimul 
. minoritar din Africa de Sud — a 

declarat ministrul zimbabwean de 
I interne, Simbi Mubako.
I PLENARA C.C. AL P. C. FRAN- 
I CEZ, care a examinat condițiile 

luptei pentru prefaceri în țară în 
Ianul 1984 și situația internațională 

actuală, și-a desfășurat lucrările la 
Paris. In cadrul plenarei a luat cu- 
vintul secretarul general al P.C.F., 

| Georges Marchais.
CONCEDIERI IN R.F.G. în R.F.

I Germania continuă să se reducă 
numărul locurilor de muncă în în
treprinderile industriei construc- 
toare de mașini. Astfel, numai lâ 
uzinele „Hanomag11 din Hanovra, 

I în luna martie vor fi concediați 
aproximativ 1 350 muncitori. Pină 

■ acum peste 2 100 de muncitori și 
funcționari de la aceste uzine au 

' primit avizul de concediere.
I UN RAPORT AL F.A.O. (Organi- 
I zația Națiunilor Unite pentru Ali

mentație și Agricultură) publicat la 
I Roma, subliniază că situația ali

mentară pe continentul african 
continuă să rămină gravă în 1984.

. Pe lista țărilor care au nevoie ur
gentă de ajutor alimentar au fost 

I adăugate altele două — Guineea- 
Bissau și Volta Superioară —, ast

tre România și Franța, țări legate 
prin profunde afinități de origine 
comună, cultură și civilizație, care 
se extind și se adincesc continuu pe 
plan politic, economic, tehnic, cul
tural, științific și în alte domenii.

în cursul întrevederii a avut loc 
un larg schimb de păreri privind 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi asupra 
celor europene. S-a subliniat necesi
tatea imperioasă ca toate guvernele 
și parlamentele, toate forțele și miș
cările politice progresiste, toate po
poarele să acționeze cu hotărîre pen
tru oprirea cursului ipericulos al 
înarmărilor, pentru asigurarea și 
consolidarea păcii, colaborării și în
țelegerii în Europa și in lume,

★
Tovarășul Manea Mănescu s-a în- 

tilnit, de asemenea, cu Charles 
Hernu, ministrul francez al apărării.

în cursul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind securitatea, 
cooperarea și pacea in Europa și în 
lume. Au fost discutate, de aseme
nea, aspecte ale colaborării pe mul
tiple planuri dintre România și 
Franța.

La întîlniri. desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie, a parti
cipat Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României în Franța.

afectate de secetă. După cum a 
anunțat într-o conferință de presă 
ministrul de externe marocan. Ab- 
delouahed Belaziz. reuniunea a adop
tat ..Carta de la Casablanca11, avind 
dreot scop ..reconcilierea și înțelege
rea11 între țările islamice, precum si 
o rezoluție invitând Egiptul să-si reia 
calitatea de membru al Organizației 
Conferinței Islamice.

Următoarea conferință la nivel 
înalt a organizației va avea loc in 
anul 1987, în Kuweit.

ședintele delegației. Marcos Proano. 
El a arătat că este necesar să se 
pună capăt cursei înarmărilor in re
giunea centroamericană. întrucît „fie
care grăunte de praf de pușcă care 
sosește în America Centrală produce 
in mod iremediabil conflicte care 
afectează nu numai această regiune, 
ci America Latină și lumea. în ge
neral11. Pe de altă parte, a spus el. 
politica de înarmare a Americii 
Centrale vădește intenția politică de 
a slăbi eforturile Grupului de la 
Contadora, din care fac parte Co
lumbia, Mexic, Panama și Vene
zuela.

lă proiectul de buget pe anul finan
ciar viitor — care începe la 1 aprilie 
1984 — pe care urmează să-1 prezin
te ulterior parlamentului.

Caracteristica esențială a acestui 
buget — remarcau observatorii — 
este tendința spre austeritate, spre 
reducerea generală a cheltuielilor pu
blice, cu excepția celor militare, care 
vor fi majorate cu 5,1 la sută.

Diminuarea cheltuielilor social-eco- 
nomice, se arată la Tokio, este impu
să de necesitatea limitării deficitelor 
bugetare din ce în ce mai ridicate și 
a dependentei de împrumuturile pu
blice. Oficialitățile nipone, citate de 
agenția U.P.I., arată că, în anul fis
cal curent, sumele alocate pentru 
plata datoriei publice se ridică la 35,1 
miliarde dolari — reprezentind 16 la 
sută din totalul cheltuielilor guver
namentale.

în împrejurimii® Beirutului
registrat în zona portului Jounieh, la 
nord de capitala libaneză.

Un purtător de cuvînt al Partidului 
Socialist Progresist a afirmat că 
bombardamentele efectuate de mili
țiile druze constituie o ripostă la 
bombardamentele la care au fost su
puse localități dens populate și in
stalații importante din Metn, Aley 
și munții Chouf.

1

fel că numărul acestor state a 
ajuns la 24. Documentul subliniază 
necesitatea intensificării sprijinului 
pentru dezvoltarea agricolă in sta
tele africane.

EVOLUȚII ECONOMICE ÎN 
S.U.A. Economia S.U.A. a înre
gistrat, anul trecut, o creștere de I 
3,3 la sută, relevă statisticile pu- | 
blicate, vineri, la Washington. Sta
tisticile, se precizează, confirmă. în i 
același timp, încetinirea ritmului 
redresării economice în ultimul 
trimestru al anului trecut și, în 
mod deosebit, în luna decembrie, 
între altele ca urmare a deterioră- I 
rii, în continuare, a balanței co
merciale a S.U.A. și a consecințelor | 
ratelor extrem de înalte ale dobîn- | 
zilor bancare americane și ale 
cursului dolarului pe piețele mone- , 
tare occidentale.

DEFICITUL COMERCIAL AL 
ISRAELULUI a crescut cu 17 la I 
sută în 1983, potrivit cifrelor pu- | 
blicate de Biroul Central de Sta
tistică, care relevă că anul trecut i 
acest deficit a fost de 3,47 miliarde 
dolari, față de 2,97 miliarde dolari ' 
în 1982. Importurile au fost eva
luate la 8,32 miliarde dolari, iar I 
exporturile la 4,85 miliarde dolari. I

RIGORILE IERNII tN ELVEȚIA. ■ 
Aeroportul International din Ge- I 
neva a fost închis, joi, traficul ii, 1 
din cauza ninsorilor abundente. 
Ca urmare, mai multe avioane, care 
trebuiau să aterizeze la Geneva, au | 
fost dirijate spre alte aeroporturi.
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