
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MESAJUL 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Congresului al Vl-lea al cooperației meșteșugărești

Anul LI Nr. 12256 Marți 19 ianuarie 1982 6 PAGINI - 30 BANI

Cu rezultate rodnice, menite să dea noi impulsuri întăririi prieteniei 

și extinderii colaborării româno-bulgare in interesul popoarelor 

noastre vecine, al cauzei generale a socialismului și păcii, duminică

S-A ÎNCHEIAT vizita de prietenie
In tara noastră a tovarășului todor jivkov
PLECAREA
DIN
CAPITALĂ
Duminică. 17 ianuarie, s-a înche

iat vizita de prietenie oe care a e- 
fectuat-o in tara noastră, ia invitația 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, oresedintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Todor Jiv
kov. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. oresedintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării Înaltului oaspe
te a avut loc ne aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul aerogării se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceausescu si To
dor Jivkov. încadrate de drapelele de 
stat ale României si Bulgariei. Pe 
mari pancarte erau Înscrise. în lim
bile română si bulgară, urările : ..Să 
se dezvolte si să se întărească con
tinuu relațiile de prietenie frățească, 
solidaritate si colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Român 
si Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Bulgaria !“. ..Tră
iască prietenia si colaborarea fră
țească dintre țările socialiste, dintre 
toate popoarele lumii !“.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si To
dor Jivkov au sosit împreună la 
aeroport. Mii de oameni ai muncii au 
intimninat cu ovații si urale ne cei 
doi conducători de partid si de stat. 
Se scanda cu însuflețire ..Ceausescu 
— Jivkov**. cei prezenti exprimind 
deplina satisfacție pentru noua 
lntilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Todor Jivkov. pentru 
rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor la nivel înalt româno-bulgare. 
care au deschis perspective noi dez
voltării continue a prieteniei si co
laborării dintre partidele, țările si 
popoarele noastre.

O gardă militară aflată ne aeroport 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii Popu
lare Bulgaria si Republicii Socialiste 
România.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si To
dor Jivkov au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Todor Jivkov si-a luat 
ooi rămas bun de la persoanele ofi

ciale române venite să-1 salute pe 
aeroport.

Erau prezenti tovarășii Virgil Ca- 
zacu. Gheorghe Pană. Ion Pătan, Ste
fan Andrei. Emilian Dobrescu. orez 
cum si membri ai C.C. al P.C.R. si ai 
guvernului, generali.

Au fost de fată Petre Duminică, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Todor Stoicev Todorov, ambasadorul 
Bulgariei la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si-a 
luat un călduros rămas bun de la to
varășii Petăr Mladenov membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, ministrul afacerilor 
externe. Andrei Lukanov. membrp 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Milko Balev. secre
tar al Comitetului Central al P.C.B.,

de la celelalte persoane oficiale bul
gare.

Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceausescu si Todbr 

■ Jivkov buchete de flori.
La scara avionului. tovarășii 

.Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov 
si-au strins miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

La ora 11,31/ aerbnava prezidențială 
a decolat. îndreotindu-se spre patrie.

COMUNICAT
a tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului

Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste. România, tova
rășul Todor Jivkov. secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a efectuat o vizită de 
prietenie In România, în perioada 
14—17 ianuarie 1982.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. intr-un oadru solemn. în 
prezenta tovarășei Elena Ceausescu, 
a inmînat tovarășului Todor Jivkov 
Ordinul ..Steaua Republicii Socialis
te România** clasa I. cu eșarfă, con
ferit. orin Decret prezidențial, cu 
prilejul celei de-a 70-a aniversări a 
zilei sale de naștere, pentru contri
buția deosebită adusă la dezvoltarea 
prieteniei si colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria, la promovarea 
cauzei generale a socialismului, păcii 
(i colaborării internaționale.

Tovarășul Todor Jivkov si persoa
nele care l-au insotit au vizitat mu
nicipiul Tirgoviste. unde au fost in- 
tîmpinati cordial de către oamenii 
muncii din această străveche cita
delă a istoriei și culturii românești.

înaltil oaspeți au fost înconjurați 
pretutindeni cu sentimente de stimă 
și simpatie, expresie a tradiționale
lor raporturi de prietenie, colaborare 
si bună vecinătate dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Todor Jivkov au avut con
vorbiri. la care au participat :

Din partea română : tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prim viceorim-ministru al guvernu
lui. tovarășii : Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic

Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe. Emilian Do
brescu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. viceprim-ministru al guvernu
lui. președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-bulgarâ de colaborare 
economică si tehnlco-stiintifică. Ste
fan Birlea, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. șeful Cancelariei C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea. membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, consilier al secretarului 
general al partidului. Petre Dumini
că, ambasadorul Republicii Socialis
te România la Sofia.. Vasile Sandru, 
director in Ministerul- Afacerilor Ex
terne.

Din partea bulgară, tovarășii: Petăr 
Mladenov. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Bulgaria. 
Andrei Lukanov. membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia. președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală bul- 
garo-română de colaborare economi
că și tehnico-știintifică. Milko Balev, 
secretar 'al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Niko 
Iahiel. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
consilier al secretarului general al 
C.C. al P.C.B.. Todor Stoicev Todo"ov. 
ambasadorul Republicii Populare Bul
garia la București. Hristo Dorcev. di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P. Bulgaria

In cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Todor 
Jivkov s-au informat reciproc în le
gătură cu preocupările și realizările

partidelor și popoarelor celor două 
tari in construcția socialistă. în în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român si. respectiv, ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Bulgar.

Conducătorii celor două țări au re
levat și cu acest prilej cu satisfacție 
că colaborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul- 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se dezvoltă si se 
adîncește continuu pe baza principii
lor marxism-leninismului. ale depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independentei si suveranității națio
nale, în spiritul Tratatului de prie
tenie. colaborare și asistentă mutuală 
din 1970.

S-a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării si aprofundării in conti
nuare a relațiilor bilaterale. în con
formitate cu înțelegerile convenite si 
sarcinile stabilite de conducătorii 
celor două țări cu prilejul vizitei 
oficiale a delegației de partid si de 
stat a Republicii Fooula-e Bulgaria 
în Republica Socialistă România in 
1980 si al întîlnirilor prietenești la 
nivel înalt care au avut loc ulte
rior. Dînd o înaltă apreciere înde
plinirii sarcinilor stabilite, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov 
au trasat direcțiile principale ale 
dezvoltării în continuare a colabo
rării bilaterale si îndeosebi ale co
laborării în. domeniul economiei, ști
inței. tehnicii si cooperării în pro
ducție în perioada 1982—1985.

S-a evidențiat că dezvoltarea cu 
succes a economiilor celor două țări 
și rezultatele obținute în colabora-ea 
bilaterală oferă nosibilităti si mai 
mari pentru extinderea în continuare 
a colaborării reciproc avantajoase. în 
acest sens, au fost examinate și s-au 
soluționat probleme de bază pentru 
semnarea înțelegerilor privind con
struirea liniei electrice de 750 kV

care va lega sistemele energetice din 
U.R.S.S.. Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Bulgaria și 
a Protocolului de schimburi de măr
furi si de clăti pe anul 1932. 
S-a dat sarcină organelor competente 
să examineze posibilitățile si să ia 
măsurile necesare pentru colaborarea 
și in producerea de oteluri speciale 
și utilaje metalurgice. S-a hotărît 
constituirea unei Comisii tehnice 
româno-bulgare pentru dezvoltarea 
colaborării în domeniul mecanizării 
complexe și promovarea aplicării 
realizările agrotehnice moderne în 
agricultură. Au fost convenite noi în
țelegeri privind lărgirea si ndincirea 
în continuare a specializării si coo
perării in producție, folosirea capa
cităților de producție si aplicarea 
unor forme noi. mai eficiente, de co
laborare. pentru majorarea schimbu
rilor de mărfuri.

Cei doi conducători au convenit, de 
asemenea, să sse intensifice colabo
rarea in producția de bunuri de larg 
consum, mai ales de anarate electro- 
casnice si electronice, ceea ce va con
tribui la satisfacerea în mai bune 
condiții a cerințelor populației.

S-au dat indicații ministe-elor și 
instituțiilor centrale din cele două 
țări să urgenteze realizarea noilor 
acțiuni de cooperare in producție, să 
îmbunătățească coordonarea si con
trolul îndeplinirii hotăririlor adopta
te în comun si a documentelor bila
terale de colaborare, economică și 
tehnico-știintifică.

în timpul vizitei a fost semnat un 
Protocol cu privire la rezultatele 
convorbirilor în legătură cu colabo
rarea economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au făcut un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale situației inter- 
natioâa'e.
(Continuare in pag. a V-a)

Stimați tovarăși,
La deschiderea celui de-al Vl-lea Congres al coope

rației meșteșugărești doresc ca. în numele Comitetu
lui Central al Partidului' Comunist Român, al Consi
liului de Stat si al guvernului, al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră, participanților la congres, tu
turor membrilor cooperatori și celorlalți lucrători din 
acest important sector de activitate, precum si micilor 
meseriași din întreaga tară un salut călduros, revolu
ționar. împreună cu cele mai bune urări.

Congresul dumneavoastră are loc la începutul unei 
noi perioade de muncă — în condițiile în oare între
gul nostru ponor, strins unit în jurul partidului, a tre
cut cu hotărire la înfăptuirea obiectivelor si sarcini
lor celui de-al doilea an al actualului cincinal — etapă 
nouă, superioară in realizarea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism. După cum cunoașteți, 
am încheiat anul 1981 cu rezultate importante, în dez
voltarea economico-socială a patriei. în ridicarea bună
stării materiale și spirituale a poporului nostru. Ple
nara din noiembrie a Comitetului Central al partidu
lui a apreciat realizările de seamă obținute în dezvol
tarea industriei și agriculturii, in înflorirea învătă- 
mîntului. științei si culturii. în celelalte domenii de 
activitate, subliniind, totodată, cu putere, ce trebuie 
făcut în continuare pentru ca activitatea de 
construcție socialistă din tara noastră să fie ridicată, 
in toate domeniile, la un nivel si mai înalt. Trebuie să 
menționez că toate aceste realizări au fost obținute în 
condițiile grele create de criza din economia mondia
lă. care a cuprins, practic, toate statele lumii si ale 
cărei urmări s-au resimțit și se resimt și în econo
mia țării noastre. Pe ansamblu, se poate spune că re
zultatele obținute în anul.pe care l-am încheiat de cu- 
rind au asigurat o bază corespunzătoare pentru în
făptuirea în bune condiții a prevederilor de plan pe 
Întregul cincinal 1981—1985, a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului.

Desigur, la toate aceste înfăptuiri, o contribuție în
semnată a adus și cooperația meșteșugărească. Parte 
integrantă a economiei naționale, cooperația meșteșu
gărească și-a dezvoltat și diversificat an de an pro
ducția bunurilor de consum pentru piața internă si ex
port. precum și prestările de servicii pentru populație, 
și-a sporit și perfecționat continuu cooperarea cu în
treprinderile de stat, contribuind a>otiv la realizarea 
planului national unic de dezvoltare a economiei na
ționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului. 
Pentru toate aceste realizări, doresc să adresez mem
brilor cooperatori și tuturor oamenilor muncii din coo
perația meșteșugărească, precum și micilor meseriași 
cele mai calde felicitări si urări de noî și tot mai mari 
succese în întreaga lor activitate.

Am intrat în al doilea an al cincinalului 1981—1985 — 
cincinal al cărui obiectiv fundamental este, duoă cum 
cunoașteți, realizarea unei calități noi. superioare, in 
toate domeniile vieții economice si sociale, intrarea 
patriei noastre in rîndurile țărilor cu o dezvoltare eco
nomică medie. Avem în fată un amplu program de 
dezvoltare a economiei naționale, a tuturor ramurilor 
producției materiale, de perfecționare continuă a acti
vității în toate domeniile si de ridicare, ne această 
bază, a calității muncii si vieții întregului nooor.

La realizarea acestui program o contribuție impor
tantă va trebui' să aducă și cooperația meșteșugăreas
că, industria, mică în general. Așa cum s-a stabilit. în 
planul național unic, valoarea producției-marfă indus
triale și a prestărilor de servicii neindustriale in 
industria mică va fi de 47 miliarde lei. In acest cadru, 
volumul serviciilor pentru populație va fi de două ori 
mai mare decît cel din anul 1980. Aceasta pune, fără 
îndoială, sarcini și răspunderi deosebite în fața tuturor 
unităților cooperației meșteșugărești, a tuturor oame
nilor muncii care își desfășoară activitatea în acest 
important sector al economiei naționale.

In actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, 
cooperația meșteșugărească este chemată să participe 
intr-o măsură mult sporită la satisfacerea, în con
diții tot mai bune, a cerințelor populației privind apro
vizionarea cu bunuri de consum și servicii, tot mai 
variate, de calitate superioară, la asigurarea de dispo
nibilități pentru export, la valorificarea tot mai largă 
a unor resurse si posibilități locale. în general, tre
buie să pornim de la necesitatea creșterii ponderii 
producției mici — în industria mică incluzind si acti
vitatea meșteșugărească și artizanatul — în ansamblul 
producției noastre industriale, să realizăm creșteri im
portante în acest domeniu, astfel îneît să se asigure, și 
pe această cale, satisfacerea în condiții tot mai bune a 
cerințelor populației, ridicarea calității vieții, a nive
lului de trai și de civilizație al poporului.

Există toate condițiile pentru ca organizațiile coo
perației meșteșugărești să-și îndeplinească cu succes 
marile sarcini ce le revin, să-și sporească puternic con
tribuția la înfăptuirea politicii generale a partidului de 
dezvoltare a economiei naționale si creștere a bună
stării oamenilor muncii, a întregii națiuni. în coopera
ția. meșteșugărească lucrează oameni .minunați, avem 
meseriași pricepuți. care, organizîndu-șl mai bine acti
vitatea. intensificind munca de creație și folosind tot 
mai eficient posibilitățile de care dispun, pot reali
za produse de mare varietate și de o calitate supe
rioară, menite să completeze gama produselor reali
zate de marea industrie și să corespundă exigențelor 
actuale, cerințelor și posibilităților tuturor categoriilor 
de cetățeni.

în centrul preocupărilor tuturor organizațiilor coo
perației meșteșugărești — uniunii centrale, uniunilor 
județene și cooperativelor — trebuie să stea realizarea 
Întocmai a sarcinilor ce le revin in domeniul dezvol
tării și lărgirii producției bunurilor destinate consumu
lui populației, pe baza organizării superioare a mun
cii, a folosirii judicioase a bazei tehnico-materiale și 
a forței de muncă de care dispun. Grija pentru con
tinua diversificare si îmbunătățire a calității produse
lor trebuie să stea pe primul plan în toate unitățile 
cooperației meșteșugărești. Este necesar să se acorde 
cea. mai mare atenție lărgirii bazei de materii prime 
și materiale, valorificării largi a resurselor locale, a 
materialelor recuperabile și refolosibile, precum și re
ducerii consumurilor specifice, înlăturării hotărîte a 
oricăror forme de risipă.

Așa cum am arătat și la consfătuirea cu acti
vul și cadrele de bază din sistemul cooperatist 
și consiliile populare, există mari posibilități în ceea 
ce privește valorificarea tot mai declină a minunatelor 
tradiții ale artei noastre populare. realizarea unei 
producții mult sporite cu acest specific, atit pentru 
piața •internă, cit și pentru export. Aveți o bună ex

periență în organizarea muncii la domiciliu, mai alas 
în realizarea unor asemenea produse ; ea trebuie ex
tinsă prin atragerea într-o și mai mare măsură a for
ței de muncă feminine disponibile de la orașe și sate.

In mod deosebit doresc să subliniez necesitatea ca 
unitățile cooperației meșteșugărești să acorde o 
atenție mult mai mare sporirii și perfecționării pro
ducției de mărfuri destinate exportului, realizării 
acesteia in cele mai bune condiții de calitate și la pre
țuri competitive pe piața externă. Realitățile arată că 
avem mari posibilități în această privință și trebuie 
să facem totul pentru ca ele să fie cit mai deplin puse 
în valoare.

Una din sarcinile de bază ale cooperației meșteșu
gărești căreia trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție este extinderea și diversificarea activității de 
prestări servicii pentru populație. Pe baza studierii 
și cunoașterii cit mai exacte a cerințelor în acest do
meniu, a propunerilor și sugestiilor făcute de popu
lație, a perspectivelor dezvoltării economico-sociale a 
fiecărei localități urbane, trebuie să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru extinderea și modernizarea re
țelei unităților prestatoare de servicii din fiecare oraș, 
din fiecare cartier, asigurindu-se executarea cu promp
titudine și la un nivel calitativ corespunzător a tu
turor lucrărilor cerute de oamenii muncii. O atenție 
sporită trebuie acordată, de asemenea, intensificării 
acțiunii de recondiționare a bunurilor de folosință în
delungată, precum și, în general, activității de repa
rare si refolosire a diferitelor agregate, subansamble 
și piese de schimb.

Cooperativele meșteșugărești trebuie să pună. In 
continuare, un accent deosebit pe lărgirea cooperării 
cu întreprinderile de stat, contribuind la rezolvarea 
unor probleme importante ale economiei naționale, 
prin realizarea de produse, repere, piese de schimb și 
aparatură de mică serie, a căror execuție de către in
dustria republicană nu ar fi eficientă.

Realizarea în bune condiții a sarcinilor ce revin 
cooperației meșteșugărești în actualul cincinal im
pune acțiuni susținute pentru asigurarea forței de 
muncă, asigurindu-se satisfacerea cerințelor de cadre 
pentru toate meseriile, îmbunătățirea programelor de 
perfecționare a pregătirii profesionale.

întreaga activitate a organizațiilor cooperației meș
teșugărești trebuie să se bazeze pe aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii financiare, acționîn- 
du-se cu hotărire pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale și sporirea veniturilor, prin folosirea deplină 
a capacităților de producție, organizarea temeinică a 
producției și a muncii, perfecționarea proceselor teh
nologice, creșterea gradului de valorificare a materiilor 
prime, economisirea energiei si combustibililor, în
tărirea peste tot a ordinii și disciplinei. Toate acțiu
nile întreprinse pentru creșterea eficienței economice 
trebuie să conducă la autofinanțarea activității în toate 
domeniile, la sporirea fondului de dezvoltare, la rea
lizarea beneficiilor stabilite.

în spiritul politicii partidului și statului nostru de 
adîncire continuă a democrației socialiste, in toate 
unitățile cooperației meșteșugărești trebuie să se asi
gure participarea maselor largi de cooperatori la. re
zolvarea problemelor care privesc activitatea unității 
respective, la adoptarea și înfăptuirea hotăririlor. Este 
necesar să crească și mai mult rolul adunărilor ge
nerale în conducerea (activității cooperativelor. în în
făptuirea prevederilor statutare, în utilizarea mijloace
lor materiale și bănești în deplină concordantă cu 
prevederile legilor și actelor normative în vigoare.

O atenție deosebită trebuie acordată perfecționării 
activității comisiei centrale și a comisiilor județene 
pentru îndrumarea si sprijinul micilor meseriași. 
Aceste comisii trebuie să aducă o contribuție mult spo
rită la organizarea și orientarea micii producții a me
seriașilor particulari spre satisfacerea in condiții tot 
mai bune a ufibr cerințe ale cetățenilor privind efec
tuarea diverselor lucrări de reparații și servicii. _

Ca organizație obștească, cooperația meșteșugăreas
că are. totodată, menirea să asigure educația moral- 
politică și cetățenească a întregului personal muncitor 
din acest sector, precum și a micilor meseriași. Sub 
conducerea organelor și organizațiilor de pai'tid. este 
necesar să se acționeze sistematic pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a membrilor cooperatori si a mi
cilor meseriași, promovarea largă a .principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, stimularea inițiativei 
creatoare și creșterea responsabilității în muncă, spo
rirea .gradului de solicitudine in relațiile cu cetățenii.

De asemenea, in spiritul întregii politici de pace și 
colaborare a partidului și statului nostru, cooperația 
meșteșugărească — ca organizație membră a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — trebuie să-și lăr
gească continuu legăturile de prietenie Si colaborare 
cu organizațiile cooperatiste din alte țări, să acțio
neze cu fermitate pentru a afirma, și pe această cale, 
voința și hotărirea poporului nostru de a întări con
tinuu solidaritatea si conlucrarea cu toate popoarele 
și forțele care luptă pentru dezarmare si pace, pentru 
independență, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Stimați tovarăși,
Pornind de la marile sarcini șl răspunderi pe care 

actualul cincinal le pune în fața cooperației meșteșu
gărești, congresul va trebui să analizeze temeinic, în 
spirit critic și autocritic, modul în care s-a desfășurat 
și se desfășoară activitatea, in acest important sector 
al economiei naționale, să tragă concluzii' corespunză
toare și să stabilească măsuri concrete pentru lichi
darea lipsurilor și deficientelor manifestate, in vede
rea îmbunătățirii continue a muncii in toate domeniile, 
a realizării exemplare a planului la toți indicatorii, 
pe întregul cincinal.

îmi exprim convingerea că Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești, uniunile județene, coope
rativele, toți cei’aproape 400 000 de oameni ai muncii 
care-și desfășoară activitatea in acest sector vor ac
ționa cu toată hotărirea.. sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea importan
telor sarcini ce le revin din hotărlrile Cong-esnlui al 
XII-lea al partidului, aducînd astfel o contribuție tot 
mai însemnată la transpunerea neabătută în viată a 
politicii partidului șl statului nostru de dezvoltare eco
nomico-socială .a patriei, de întărire a independentei 
și suveranității naționale, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor.

Vă doresc dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii 
din cooperația meșteșugărească, micilor meseriași din 
întreaga tară noi succese' in activitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire !

ÎN PAGINA A II-A
Lucrările celui de-al Vl-lea Congres al cooperației meșteșugărești
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LUCRĂRILE CELUI DE-AL VI-LEĂ CONGRES AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
DAREA DE SEAMĂ 

a Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

prezentată de tovarășul PAUL NAGY
Congresul al Vl-lea al cooperației 

meșteșugărești — eveniment de sea
mă in viata organizației noastre — 
are loc dUDă-încheierea primului an 
al cincinalului 1981—1935. etaDă nouă. 
suDerioară. De calea înfăptuirii mă
rețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
Romanici sore comunism.

Subliniindu-se că la mărețele în- 
făDtuiri obținute în această Derioadă 
de noDorul nostru, sub conducerea 
clarvăzătoare a Dartidului. si-au adus 
contribuția si cei anroaoe 400 000 de 
oameni ai muncii din cele 450 de 
cooperative meșteșugărești, in darea 
de seamă se arată că ei au raportat 
îndeplinirea planului cincinal 1976— 
1980 înainte de termen, obtinînd 
peste prevederile acestuia un volum 
de 4,8 miliarde lei producție globală. 
2.8 _ miliarde lei producție marfă in
dustrială si prestări de servicii nein
dustriale si au livrat importante can
tități de mărfuri peste plan, atit la 
fondul pieței, cît și la export.

Rezultatele obținute în cincinalul 
trecut au fost amplificate în anul 
1981. primul an al cincinalului ac
tual. fiind îndeplinite si depășite 
prevederile planului la ..valoarea 
producției marfă industrială si a 
prestărilor de servicii neindustriale 
în industria mică". ..producția netă 
industrială". ..producția marfă indus
trială". ..livrări de mărfuri către 
fondul pieței". ..desfacerea mărfuri
lor cu amănuntul". ..beneficii" si la 
alti indicatori.

Actionînd cu răspundere De linia 
înfăptuirii sarcinilor ce revin coODe- 
ratiei meșteșugărești din documen
tele de partid. Consiliul UCECOM 
a situat in centrul preocupărilor sale 
dezvoltarea si diversificarea produc
ției industriei mici, intreprinzind in 
acest sens un complex de măsuri 
menite să asigure, oe lingă sporirea 
mai accelerată a acesteia, mutații de 
natură calitativă in conținutul Dro- 
ductiei. S-a trecut la profilarea si 
specializarea unor unităti în execu
tarea de bunuri de consum Dentru 
fondul pieței, ca și pentru export, mai 
ales la confecții, tricotaje. încălță
minte si mobilă.

înfăptuind indicațiile conducerii 
superioare de Partid si de stat, ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu per
sonal. cu privire la asigurarea pen
tru populație a unor articole de uz 
casnic, unelte de grădinărit si alte 
bunuri de consum — au fost organi
zate capacități de producție care să 
execute prioritar astfel de produse, 
crin valorificarea. îndeosebi, a unor 
materiale disponibile, recuperabile si 
rel'olOsibile rezultate din producția 
unităților industriale.

Pornind de La sarcinile deosebite 
ce-i revin în domeniul dezvoltării și 
diversificării producției industriei 
mici, al îmbunătățirii calității și spo
ririi competitivității acesteia, al valo
rificării superioare a materiilor prime 
și materialelor, cooperația meșteșugă
rească a întreprins unele acțiuni ho- 
tărite pentru organizarea, dezvoltarea 
si perfecționarea activității de crea
ție' la toate nivelurile. înnoirea per
manentă a producției. Drin realiza
rea de modele noi de confecții, tri
cotaje. încălțăminte, mobilier, bunuri 
de uz casnic, articole de artă dopu- 
lară si artizanat. ,Au fost, astfel. în
tărite colectivele de cercetare-proiec- 
tare din numeroase cooperative, s-au 
organizat si dotat unităti de seulărie 
si ateliere de prototipuri, in scodu! 
asimilării mai rapide a produselor 
noi. al mecanizării executării aces
tora. s-a organizat mai bine munca 
ip unităti. s-au introdus oc scară 
mai largă noii tehnologii de fabrica
ție. s-au reoroiectat si asimilat un 
număr mare de bunuri de consum cu 
calități estetice si funcționale mult 
îmbunătățite, s-a lărgit nomenclato
rul de produse.

O atentie deosebită s-a acordat îm
bunătățirii structurii producției si fo
losirii mai eficiente a forței de mun
că Prin realizarea de produse de ca
litate superioară, in serii mici, ce 
încorporează un volum mare de 
muncă de înaltă calificare si asigu
ră un erad superior de valorificare 
a materiei prime. Un sprijin impor
tant în realizarea acestor sarcini ni 
l-a oferit cadrul legal creat de 
Decretul nr. 191/1980. care a permis 
utilizarea meseriașilor nensionari. a 
cadielor cu o bogată experiență, cu 
calificare superioară.

S-a dezvoltat producția de artă 
populară și artizanat, componentă de 
bază a producției industriei mici. O 
mare parte din producția acestui sec
tor destinată fondului pieței și expor
tului se realizează la domiciliul exe- 
cutantilor. formă de lucru deosebit 
de avantajoasă din punct de vedere 
economic si social. în care sint cu
prinse aproape 70 mii persoane. în 
mare majoritate femei.

Valorificarea superioară în produc
ție a materiilor prime si materiale
lor. reducerea consumurilor, econo
misirea combustibililor si energiei, 
utilizarea De scară lareă a resurse
lor locale si materialelor secundare, 
a celor recuperabile și refolosibile 
au constituit si constituie o preocu
pare majoră a organizațiilor coope
rației meșteșugărești. Numai în anul 
1980 s-a realizat o producție do peste
1.1 miliarde lei, pentru care s-au 
utilizat materiale recuperabile și re- 
folosibile sau materiale din resurse 
locale. Cooperativele meșteșugărești 
au livrat în perioada actualului cin
cinal diferite repere, subansamble și 
piese de schimb in valoare de peste 
12 miliarde lei. produse realizate in 
baza contractelor de cooperare cu 
întreprinderile din industria republi
cană.

Cooperația meșteșugărească are 
o contribuție însemnata la încadra
rea in activitatea productivă a inva
lizilor. în cele 29 cooperative de in
valizi lucrează mai bine de 17 mii 
de handicapați fizic, din care peste 
2100 sînt nevâzători, activitatea lor 
concretizindu-se. numai în anul 1980. 
într-un volum de producție și de 
prestări de servicii care a depășit
2.1 miliarde lei.

în scopul dezvoltării și diversifi
cării producției industriei mici. Con
siliul UCECOM a orientat cu 
precădere fondurile de investiții 
spre sectoarele prioritare ale activi
tății cooperației meșteșugărești, 
fiind, astfel. puse în funcțiune. în 
acest interval, 62 unități mixte de 
prestări de servicii, stații autoservi
re, spălătorii și curățătorii chimice, 
precum și 70 de ateliere pentru pro

ducția bunurilor de consum. Conco
mitent, in perioada 1976—1980 au 
fost pregătiți prin formele de școla
rizare peste 132 900 noi meseriași, din 
care peste 60 060 pentru unitățile de 
prestări de servicii, iar în anul 1981 
peste 28 000 de lucrători. Un accent 
deosebit s-a pus pe însușirea unei 
meserii suplimentare pe lingă cea de 
bază, acțiune in care, numai în ulti
mii doi ani, au fost cuprinși circa 
35 000 de cooperatori.

în continuare, raportorul a arătat că 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar a creat premise ca uni
tățile cooperației meșteșugărești să 
treacă la o etapă superioară în des
fășurarea activităților economico- 
financiare. Astfel, datorită folosirii 
mai depline a capacităților dc pro
ducție, valorificării mai bune a re
surselor materiale, reducerii consu
murilor de materiale, combustibili- și 
energie, cit și reducerii cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă cu 12 
lei, in cincinalul trecut s-au realizat 
beneficii peste plan depășind un 
miliard lei.

Ca urmare a sporirii beneficiilor, 
baza tehnico-materiălă a cooperației 
meșteșugărești s-a dezvoltat conti
nuu. valoarea fondurilor fixe cres- 
cind în perioada 1976—1980 cu 2124 
milioane lei, respectiv 48 la sută, iar 
a mijloacelor circulante cu 2 368 mi
lioane lei. De asemenea, datorită 
acumulărilor din beneficii, un număr 
de 87 cooperative și Uniunea Olt se 
autofinanțează. renunțind complet 
la creditele bancare.

Pentru sporirea fondurilor desti
nate finanțării investițiilor și a acti
vității de producție a cooperativelor, 
în ultimul timp s-a trecut la o nouă

Text prescurtat

formă de participare a membrilor 
cooperatori la constituirea acestora, 
prin depuneri de părți sociale la 
fondul de dezvoltare, formă care 
permite cooperatorilor meșteșugari 
să obțină anual venituri de 5—8 la 
shtă din depunerile făcute.

In darea de seamă s-a subliniat 
că. datorită sporirii eficienței activi
tății economice a organizațiilor coo
perației meșteșugărești, creșterii acu
mulărilor, s-au îmbunătățit an de 
an nivelul de trai al cooperatorilor, 
condițiile de muncă și de vlatăale 
acestora. Retribuția medie a crescut 
în. anul 1980, față de 1975, cu pesle 
24 la sută. In cursul cincinalului tre
cut circa 130 000 cooperatori și-au 
petrecut concediile de odihnă și au 
fost trimiți pentru tratament în sta
țiunile balneoclimaterice. Toți coo
peratorii și membrii lor de familie 
au avut asigurată asistența medicală 
în mod gratuit. Totodată, pentru in
demnizațiile de incapacitate tempo
rară de muncă și pentru concedii de 
maternitate s-au plătit 1.2 miliarde 
lei. iar pentru pensii și ajutoare so
ciale peste 2.3 miliarde lei. De ase
menea. pentru realizarea măsurilor 
de protectie a muncii, cooperativele 
au cheltuit in cincinalul trecut peste 
200 milioane lei.

întreaga activitate politică. cUltu- 
ral-educativă și sportivă de masă 
s-a desfășurat’ sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României" și a 
marii confruntări sportive naționale 
„Daciada". manifestări la Cafe a fost 
atrasă marea majoritate a membri
lor cooperatori.

în continuare, raportorul a spus : 
Dezvoltarea în ritm accentuat și ri
dicarea calitativă a activității coope
rației meșteșugărești se datoresc 
strădaniei și hărniciei membrilor săi. 
îndrumării și sprijinului permanent 
primite din partea conducerii parti
dului și guvernului, ajutorului acor
dat de organele locale de partid și 
consiliile populare, de organele cen
trale de sinteză, colaborării mai bune 
pe care UCECOM a realizat-o cu 
ministerele și celelalte organe cen
trale.

Pentru orientările, îndrumarea și 
sprijinul permanent date cooperației 
meșteșugărești, vă rog să-mi permi
teți ca. in numele participanților la 
congresul nostru, al tuturor celor ce 
muncesc în cooperația meșteșugă
rească. să adresăm din adîneul inimi
lor cele mai alese mulțumiri, recu
noștința noastră fierbinte conduce
rii superioare de partid și de 
stat, personal tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii.

Trecind în revistă realizările de 
ansamblu obținute în perioada cin
cinalului 1976—1980. darea de seamă 
a arătat, de asemenea, lipsurile și 
neajunsurile care s-au manifestat in 
activitatea cooperației meșteșugărești, 
a analizat in mod exigent cauzele 
care le-au generat, precum și măsu
rile stabilite pentru înlăturarea lor.

Prevederile ..Programului de dez
voltare a prestărilor de servicii către 
populație in perioada 1976—1980" au 
fost realizate numai partial, obținîn- 
du-se un ritm mediu anual de creș
tere a volumului serviciilor inferior 
celui prevăzut.

Analiza a scos în evidentă rămî- 
nerile în urmă înregistrate în activi
tatea de prestări. în construcții. în 
cea a spălătoriilor și curățătoriilor 
chimice, ea și in activitățile de în
treținere și reparații a aparatelor de 
radio, televizoarelor și aparaturii 
electrocasnice. de confecții și încăl
țăminte — comandă și reparații.

Deși s-a nominalizat ca sarcină, 
încă din anul 1978. devenind compo
nentă a prestărilor de servicii pen
tru populație, organizarea activității 
de achiziționare și reeondiționare a 
bunurilor uzate de la populație, in 
vederea valorificării lor. nu s-a rea
lizat la nivelul prevăzut, marcind an 
de an importante restante.

în unitățile prestatoare de servicii 
s-au manifestat abateri de la buna 
Bervire a populației. Se execută lu
crări cu defecțiuni din punct de ve
dere tehnic și calitativ, nu se res
pectă in toate cazurile tarifele lega
le. unii lucrători manifestă o atitu
dine necorespunzătoare fată de 
clienți. nu respectă termenele de 
execuție sau orarul de funcționare a 
unităților, nu înregistrează toate co
menzile primite si altele, aceste si
tuații se datorează insuficientei con
trolului efectuat la toate nivelurile, 
lipsei de fermitate in aplicarea ooe-

*
rativă a unor măsuri eficiente, care 
să asigure o servire cit mai bună a 
populației.

Insuficient s-a acționat si în di
recția diversificării gamei de bunuri 
ce se produc pentru export, a îmbu
nătățirii si echilibrării structurii 
grupelor de' mărfuri ce se execută 
în acest scop. Și in prezent ponde
rea o dețin două produse tradițio
nale — covoarele înnodate manual si 
mobila — care reprezintă peste 50 
la sută din exporturile cooperației 
meșteșugărești.

Neajunsuri s-au manifestat si în 
activitatea întreprinderii de comerț 
exterior a cooperației meșteșugă
rești — ICECOOP — îndeosebi 
în ceea ce privește contactarea de 
noi parteneri externi si lărgirea pie
țelor.

S-a arătat, de asemenea, că o serie 
de ramuri sînt încă insuficient dez
voltate. îndeosebi cele ce utilizează 
materii prime din resurse locale. în 
unele cazuri, materiile prime si ma
terialele nu sint valorificate cores
punzător. executîndu-se ineă produ
se cu consumuri mari, fără a se in
terveni pentru renroiectarea lor sau, 
scoaterea din fabricație.

Cu toate ,că rezultatele ne ansam
blu sînt pozitive, s-a subliniat că si 
în privința eficientei economice exis
tă unele neajunsuri, in cursul anu
lui 1980 unele cooperative si centre 
de prestări au înregistrat rezultate 
negative.

S-a menționat, totodată, că neîn- 
depliniroa prevederilor planului de 
investiții în cincinalul 1976—1980 a 
influențat defavorabil dezvoltarea 
oapacltătilor de producție si mai ales 
extinderea rețelei unităților presta
toare de servicii. O activitate insufi
cientă au desfășurat cooperativele, 
uniunile, ca și UCECOM. pe li
nia dotării corespunzătoare a uni
tăților și mai ales a autodotării. ca 
și a utilizării raționale a bazei teh- 
nico-materiale. a spațiilor existente, 
a mașinilor și utilajelor, a întreținerii 
lor.

Lipsuri s-au manifestat și în acti
vitatea de recrutare, pregătire si per
fecționare a cadrelor, in unele me
serii forța de muncă continuind să 
fie deficitară.

Referlndu-se la activitatea orga
nelor centrale de conducere. în darea 
de seamă se spune : Acționind cu 
răspundere pe linia aplicării sarcini
lor reieșite din documentele de par
tid, Consiliul UCECOM a luat 
măsuri pentru perfecționarea meto
delor de conducere, adincirea demo
crației cooperatiste. îmbunătățirea 
stilului si metodelor sale de muncă, 
ale Comitetului Executiv și ale Bi
roului acestuia.

în perioada dintre cele două con
grese. Consiliul si Comitetul Execu
tiv al UCECOM au urmărit și 
au acționat cu fermitate pentru apli
carea consecventă a hotăririlor de 
partid, a legilor statului, a prevede
rilor statutare, pentru creșterea ro
lului adunărilor generale, pentru 
atragerea maselor de membri coo
peratori la analizarea și. rezolvarea 
problemelor sl adoptarea deciziilor, 
adinclndu-se in acest fel democrația 
cooperatistă, aplicindu-se cu mai 
multă fermitate principiul muncii și 
conducerii colective. Au fost organi
zate consfătuiri pe ramuri si acti
vități. intilnirl ale Biroului Comite
tului Executiv al UCECOM cu 
conducerile uniunilor, dezbâtindu-se 
problemele cu care se confruntă coo
perativele si stabilindu-se măsuri 
pentru realizarea planului.

In același timp, trebuie arătat ca 
activitatea de organizare si condu
cere nu s-a ridicat în toate cazurile 
la nivelul cerințelor actuale. Consiliul 
UCECOM și celelalte organe de 
conducere colectivă de la uniuni și 
cooperative nu au reușit să antre
neze peste tot masa largă de coo
peratori la solutionarea problemelor.

Referindu-se la sarcinile mari ce 
revin acestui sector, darea de seamă 
arată că, in anii actualului cincinal, 
cooperația meșteșugărească trebuie 
să realizeze bunuri de consum și 
servicii diverse, in cantități sporite 
și la un nivel calitativ superior, pen
tru a satisface cit mai deplin exigen
tele din ce in ce mai mari ale popu
lației, o gamă largă de produse 
pentru piața externă, să dezvolte 
cooperarea cu industria de stat, va
lorificarea pe scară inaltă a mate
rialelor recuperabile și refoldsibile. a 
resurselor locale. Proiectul Progra
mului de dezvoltare a industriei mici 
și a prestărilor de servicii pe ansam
blul cooperației meșteșugărești, care 
urmează să fie supus analizei, dezba
terii și aprobării de către congres. 

Aspect din sala congresului

înscrie ca sarcini minimale creșterea 
producției marfă industriale șș a 
prestărilor de servicii neindustriale 
în industria mică, pină in 1985, la 
cel puțin 47 miliarde lei. volumul 
serviciilor prestate populației, ca și 
cel al exportului să se dubleze, iar 
producția netă industrială șă crească 
într-un ritm mediu de 11,4 la sută, 
superior celui pe ansamblul produc
ției marfă industriale.

Se prevede dezvoltarea mai rapidă 
a producției de artă populară și ar
tizanat, al cărei volum trebuie să se 
dubleze in acest cincinal și din care 
50, la sută să se realizeze cu munca 
la domiciliu.

Uniunile și cooperativele. între
prinderea de comerț exterior vor 
trebui să se adapteze în permanență 
la cerințele pieței, externe.

în concordantă cu sarcinile sporite 
și ritmurile de dezvoltare prevăzute, 
se impune îmbunătățirea activității 
de recrutare și pregătire a cadrelor, 
cu accent pe meseriile deficitare, 
acordînd o atenție sporită ridicării 
nivelului calitativ al procesului in- 
Structiv-educativ, legării mai strînse 
a invățămintului cu producția, cit și 
însușirii celei de-a doua meserii.

în întreaga activitate a organizații
lor cooperației ipeșteșugărești se vor 
aplica cu fermitate principiile auto- 
conducerii și autogestiunii, actionin- 
du-se cu hotărîre pentru reducerea 
cheltuielilor și sporirea veniturilor, 
pentru* creșterea productivității mun
cii. astfel incit toate cooperativele, 
unitățile acestora să-și recupereze 
cheltuielile din venituri proprii și să 
înregistreze beneficii.

în perioada la care ne referim — 
a spus raportorul — Consiliul 
UCECOM a acționat cu consecventă 
conform principiilor care stau la 
baza politicii externe a partidului și 
statului nostru pentru extinderea și 
intensificarea continuă a schimburi
lor economice si a cooperării inter
naționale. a colaborării cu organiza
ții și instituții similare din alte țări.

UCECOM a participat la consfă
tuirile anuale ale președinților de

PRIMA ZI A
Luni, 18 ianuarie. în sala Radiote- 

leviziunîi din București s-a deschis 
cel de-al Vl-lea Congres al coope
rației meșteșugărești. Participanții 
la lucrările acestui larg forum de
mocratic analizează, in spirit critic 
si autocritic, activitatea desfășurată 
de organizațiile cooperației meșteșu
gărești in perioada care a trecut de 
la precedentul congres, rezultatele 
obținute în realizarea planului cin
cinal 1976—1980. a planului pe 1981 
și, în același timp, dezbat cu exi
gentă și răspundere programul de 
dezvoltare a industriei mici și a 
prestărilor de servicii în cadrul, aces
tui sector pe perioada actualului 
cincinal, program elaborat pe baza 
hotăririlor Congresului al XII-Iea al 
partidului, a orientărilor de maximă 
importanță formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

în sala congresului sint prezenți 
600 de delegați, reprezentanți ai ce
lor aproape 400 000 de cooperatori — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. — din intreaga țară, 
precum și numeroși invitați.

Participanții au primit cu viu in
teres zși deosebită satisfacție Mesa- 
iul adresat Congresului cooperației 
meșteșugărești de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. al Consiliului de Stat si al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

Mesajul, document de o deosebită 
Însemnătate pentru activitatea de 
viitor a cooperației meșteșugărești, 
al cărui text a fost citit de tovarășul 
Emil Bobu. membru al ’ Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. a fost subliniat în repetate 
rinduri cu puternice, și îndelungi 
aplauze, cei prezenți scandind. mi
nute in sir : ..Ceausescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“.

în numele delegatilor la congres, 
tovarășul Ion Chirilescu. vicepre
ședinte al UCECOM. a exprimat 
recunoștința fierbinte și cele mai 
calde mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru aprecierile făcute 
asupra muncii depuse de cooperato
rii meșteșugari și a rezultatelor ob
ținute, pentru sprijinul și îndrumă
rile permanente date lucrătorilor din 
acest important sector de activitate. 
Vorbitorul a dat, totodată, glas ho
tărârii unanime a sutelor de mii de 
oameni ai muncii din cadrul coope
rației meșteșugărești de a nu precu
peți nici un efort pentru realizarea 
exemplară a prevederilor programu
lui de dezvoltare a industriei mici și 
a prestărilor de servicii către popu
lație. pentru sporirea livrărilor de 
bunuri de consum la fondul pieței 
și creșterea aportului fiecărei unități 
la lărgirea exportului de Droduse al 
tării.

în unanimitate, congresul a ales 
organele sale de lucru și a adoptat 

uniuni centrale ale cooperației meș
teșugărești din unele țâri socialiste, 
precum și la activitatea Alianței 
Cooperatiste Internationale, aducin- 
du-și astfel aportul la cauza destin
derii in lume, la stabilirea unor ra
porturi de bună înțelegere, colabo
rare și'Zpace pe plan internațional.

Militînd pentru aplicarea neabătută 
a principiilor politicii partidului și 
statului nostru de pace, cooperare și 
înțelegere cu toate popoarele lumii, 
UCECOM va intensifica si De viitor 
colaborarea cu organizațiile coopera
tiste din toate țările, si în primul 
rind cu cele din țările socialiste, în 
spiritul prieteniei, întrajutorării și al 
avantajului reciproc.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Realizările obținute în cincinalul pre
cedent, priceperea Și hărnicia coope
ratorilor meșteșugari, ale cadrelor de 
conducere, baza tehnico-materială de 
care dispunem. îndrumarea și spri
jinul permanent de care ne bucurăm 
din partea conducerii superioare de 
partid șî de stat, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt o garanție sigură a 
ridicării întregii noastre activități la 
nivelul sarcinilor impuse de această 
nouă efaoă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării României sore Comunism.

Dind glas gîndurilor și sentimente
lor dumneavoastră, ale tuturor oa
menilor muncii din cooperația meș
teșugărească, ne angajăm solemn că 
nu vom precupeți nici un efort, că 
vom folosi intreaga noastră capaci
tate și putere de muncă, că vom 
munci cu dăruire și pasiune revolu
ționară pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin în actuala etapă, pentru 
înfăptuirea exemplară a prețioaselor 
orientări cuprinse în Mesajul trans
mis congresului nostru de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. exprimîndu-ne, 
astfel, adeziunea totală la politica in
ternă și externă a tării noastre, ști
ințific fundamentată de documentele 
Congresului al XII-Iea al Partidului 
Comunist Român. t

LUCRĂRILOR
regulamentul de desfășurare .a lu
crărilor. precum și următoarea ordine 
de zi :

1. Darea de seamă a Consiliului 
UCECOM asupra activității coope
rației meșteșugărești de Ia ultimul 
congres și sarcinile ce-i revin în pe
rioada următoare. în lumina docu
mentelor celui de-al XII-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român ;

2. Raportul Comisiei de revizie a 
UCECOM asupra activității des
fășurate în perioada 1976—1981 ;

3. Adoptarea Programului de mă
suri privind dezvoltarea micii indus
trii și a prestărilor de servicii, co
respunzător sarcinilor cooperației 
meșteșugărești în cincinalul 1961— 
1935 ;

4. Propuneri privind unele comple
tări și modificări la Statutul coope
rativei meșteșugărești și cooperati
vei de invalizi, precum și la Statutul 
uniunilor de cooperative ;

5. Alegerea Consiliului de condu
cere al UCECOM și a Comisiei de 
revizie a UCECQM.

Intrinda-se apoi în ordinea de zHV 
tovarășul Paul Na.gy. vicepreședinte 
al UCECOM, a prezentat darea de 
seamă a Consiliului UCECOM. în 
continuare, tovarășul Ilie Alexe. 
președintele Comisiei de revizie a 
UCECOM. a prezentat raportul co
misiei.

La dezbaterile în plen asupra 
punctelor înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul tovarășii : Grigore 
Mosor, președintele Uniunii coopera
tivelor meșteșugărești din munici
piul București — ramura metal, 
chimie, lemn, construcții. Floare Ji- 
voi. președintele U.J.C.M. Arad. Eu
genia Airinei. lenjereasă la Coope
rativa ..Miorița" din lași. Lehel 
Mike, președintele U.J.C.M. Covas- 
na. Constantin Cotoi, președintele 
U.J.C.M. Doli. Lucretia Furnea. pre
ședintele Cooperativei ..Igiena" din 
Tg. Mures. Iftimie Ilisei. președin
tele U.J.C.M. Constanța. Janeta 
Croitoru. responsabil de, unitate la 
Cooperativa ..Confecția" din Sucea
va. Silvestru Moldovan, președintele 
U.J.C.M. Sibiu, Olga Horșia. direc
tor în UCECOM, Ion Barbu, pre
ședintele Cooperativei „Unirea" Bals, 
județul Olt.

Președintele Comisiei de validare. 
Ion Fulga. a prezentat raportul co
misiei.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului s-au desfășurat in ca
drul a patru secțiuni privind : dez
voltarea și diversificarea industriei 
mici, a gamei de produse destinate 
exportului și livrărilor la fondul 
Dietei : dezvoltarea si diversificarea 
prestărilor de servicii pentru popu
lație ; dezvoltarea producției de artă 
populară și meșteșuguri artistice ; 
întărirea democrației cooperatiste și 
creșterea răspunderii organelor co
lective de conducere, a tuturor coo
peratorilor la înfăptuirea sarcinilor 
ce revin cooperației meșteșugărești 
din documentele de partid.

Lucrările congresului continuă. 
(Agerpres)

ACTIVITATEA
POLITICO-EDUCATIVĂ 
in sprijinul perfecționării profesionale, 
al calității muncii și preocupărilor 

de autodepășire ale colectivului
Anul al doilea din cel de-al șap

telea cincinal este de bun augur si 
la ..Electroaparataj“-Bucuresti. Pro
paganda vizuală. înnoită, adusă ,.la 
zi“ — cu adevărat un instrument de 
informare si mobilizare — isi Dro- 
oune să dea răspuns si să activizeze 
energiile colectivelor de oameni ai 
muncii.

Cum s-a încheiat, pentru între
prindere. anul 1981 si. evident, care 
sint obiectivele pentru 1982 ? Trebuie 
amintit de la inceDUt un faDt sem
nificativ : de zece ani întreprinderea 
si-a realizat an de an sarcinile e- 
conomice la toti indicatorii, cu ex
cepția unuia singur — exportul. Or, 
in 1981 acest indicator a fost nu nu
mai îndeplinit, ci si depășit cu Dește 
20 la sută.

Tovarășul Panaite Drăgus. directo
rul unității, ne spunea : ..Cucerirea 
unei piețe externe nu se Doate face 
oeste noapte. Acest lucru, dacă ti—I 
propui. trebuie făcut în timD. pre
gătind minuțios etapele". Așadar, 
anii care au trecut au constituit ani 
de acumulări. A sosit acum momen
tul valorificării lor din olin. Produ
sele întreprinderii — aparatură de 
joasă tensiune — sînt tot mai cău
tate în Suedia. Egipt. Irak si alte 
peste 20 de țări. Asa se si explică 
de ce sarcina de export creste cu 
30 la sută fată de anul 1981. „Comi
tetul de Dartid. consiliul oamenilor 
muncii au desfășurat o adevărată 
bătălie Dentru 
extinderea Diete
lor externe. Am 
acționat cu prio
ritate oentru rea
lizarea unor Dro- 
ductii de inaltă 
calitate". (Ilie 
Lăzărescu. secre
tar adjunct al 
comitetului de 
Dartid din între
prindere).

Anul trecut, preocupările organiza
țiilor de oartid Dentru a Dune mai 
bine in valoare potențialul tehnic si 
uman de care disDun au dobindit 
un caracter mai concret. Dasii făcuti 
ne drumul înlăturării unor carențe 
de ordin organizatoric fiind si ei mai 
vizibili. Un impuls outernic a pri
mit activitatea îndreptată în acest 
sens din Dartea nfenarei comitetului 
municipal de Dartid din luna mai 
1981. Pornind de la indicațiile date 
de secretarul general al Dartidului. 
tovarășul Nicolae Ceausescu, privind 
intensificarea activității de export — 
concentrarea în anumite zone si a- 
teliere a Droductiei Dentru export, 
permanentizarea formațiilor la ase
menea lucrări — Dlenara a exami
nat De larg preocupările organelor 
si organizațiilor de oartid. ale con
siliilor oamenilor muncii in această 
direcție. Un suflu dinamic, nou s'-a 
transmis si in activitatea organiza
țiilor de bază. Așa. de Dildă. la sec
ția chimică, cu Dondere in sarcini
le de exnort. s-a reorganizat întreg 
fluxul tehnologic, s-au luat măsuri 
soeciale Dentru a se asigura o înal
tă calitate. Exigenta si meticulozita
tea au mers oină la introducerea de 
halate albe. Si nu din... pedante
rie.

Trăsătura dominantă a olanului ne 
anul 1982 o reprezintă ritmurile inal- 
te. Dezvoltarea intensivă a Droduc
tiei se va face în condițiile promo
vării susținute a progresului tehni- 
co-stiințific si mobilizării la maxi
mum a tuturor rezervelor interne. 
Producția-marfă industrială va creș
te cu 8,6 la sută, iar la producția 
netă se orevede un spor de 10.1 la 
sută fată de anul 196». Comparand 
aceste sarcini de plan cu capacită
țile de producție, se noate constata 
o creștere de 21,8 la sută ce urmea
ză a fi realizată ne seama creșterii 
nroductivitătii muncii, prin înnoirea 
si modernizarea Droductiei. mecani
zarea si automatizarea operațiilor de 
prelucrare si montai, printr-o mai 
bună organizare a producției si a 
muncii in toate compartimentele de 
activitate.

Cum a fost pregătit noul an ? în
trebarea am adresat-o secretarului 
comitetului de partid, tovarășul loan 
Filip.

— Activitatea noastră practică de 
Dină acum demonstrează că cea mai 
bună pregătire a Droductiei unui 
nou an este realizarea exemplară a 
olanului ne anul anterior. Iată Den
tru ce comitetul de oartid a dus un 
accent deosebit De urmărirea modu
lui în care fiecare echipă, fiecare 
secție realizează zi de zi sarcinile 
prevăzute, respectă obiectivele înscri
se in propriile angajamente. Cunoaș
terea zilnică a nivelului Droductiei 
fizice printr-o intensă muncă politi- 
co-educativă. prin folosirea in acest 
scop . a propagandei vizuale ne-a 
înlesnit nu numai asigurarea unei 
bune ritmicități, ci si dezvălui

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIEI DE PARTID 

DE LA 
„ELECTROAPARATAJ" 

- BUCUREȘTI

Din cronica întrecerii
LA „ELECTROPUTERE“-

CRAIOVA :

Echipament complex 
pentru instalații de foraj

De- la cunoscuta întreprindere 
craioveanâ „Electroputere" a fost 
livrat întreprinderii. „1 Mai"-Plo- 
iești echipamentul electric com
plex destinat instalațiilor de foraj 
„F-200-EC". După cum ne-a precizat 
ing. Paul Stavarache, coordonatorul 
compartimentului de instalații com
plexe. echipamentul electric pen
tru foraj, primul produs de acest 
fel executat în tara noastră, reu
nește o statie de distribuție de 
Înaltă tensiune, două transforma
toare de forță de 2 000 kVA. un .se
parator de 20 kV. 4- motoare elec
trice de curent continuu de 85 kW, 
statie de acționare. comandă și 
reglare, alte dispozitive si aparate. 
El a fost conceput pe baza docu
mentațiilor elaborate de specialiști 
ai Centrului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică „Electro
putere" Craiova, in colaborare 
cu cei de la Institutul dd cercetări 
și proiectări electrotehnice Bucu
rești. La execuția produsului au 
participat colective de la întreprin- 

rea a noi rezerve de crește
re a productivității muncii. Unii 
tindeau „să păstreze" aceste rezer
ve Dentru acest an. Comitetul de 
Dartid însă a initiat acțiuni de va
lorificare a lor din mers, determi- 
nind revederea celor 7 programe 
prioritare de măsuri tehnico-orsani- 
zatorice adoptate la începutul anului 
trecut, programe urmărite De calcu
lator.

Intr-adevăr, o foarte mare atentie 
s-a acordat aici selectării celor mai 
eficiente idei si propuneri. Cele care 
au depășit posibilitățile locurilor de 
muncă au fost preluate imediat de 
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii sore a fi anlicate. „In 
ce ne Privește, am stabilit mici nu
clee de continuare a căutărilor crea
toare. de urmărire a rezolvării a tot 
ce s-a hotărît". (Nicolae Florea. se
cretar adjunct al oomitetului de 
Dartid). Si un exemplu : în anul 1982, 
aici va trebui șă se realizeze un ni
vel al productivității muncii, calcu
lat la valoarea producției nete, de 
98 571 lei pe persoană. Pină în pre
zent Drogramul de măsuri stabilit în 
acest sens conține soluții care aco
peră Dește 85 la sută din creșterea 
prevăzută, iar la capitolul cheltuieli 
materiale, măsurile identificate oină 
în acest moment. 87 Ia sută din sar
cina de reducere.

„Acțiunea autoutilare" are impli
cații serioase asupra creșterii pro

ductivității n f.l- 
cii. ridicării cali
tății produselor. 
Măsura de extin
dere a atelierului, 
anrobată recent, 
sugerează contri
buția pe care tre
buie s-o aducă 
acest colectiv la 
înzestrarea între
prinderii. Pină în 
prezent, organi

zația de partid a reușit să im- 
Dună atenției generale cerința spe
cializării oamenilor în autoutilare. in 
creșterea gradului de pregătire pro
fesională. In confruntarea cu vechi 
mentalități, noul s-a impus încet-în- 
cet si aici. O luptă aprigă, desfășu
rată prin cele mai diverse firms și 
mijloace ale muncii politico-educa
tive. a fost dusă împotriva concepției 
greșite că fiecare trebuie să facă nu
mai ceea ce i se cuvine prin olan, 
prin desenul de execuție. Critica 
deschisă făcută in adunări generale 
de partid, prin articole incisive pu
blicate la gazeta de perete, în munca 
de la om la om. în alte diver
se modalități, a reușit să de
termine dezvoltarea participării si 
la creația tehnică a tuturor munci
torilor din autoutilare. Un caz re
cent ni se oare edificator : la ma
șina de executat camere de stinge
re. ceste jumătate din concentie a- 
oartine muncitorului specialist Io?if 
Kaiser. Contribuții meritorii au și 
Petre Catelin. lăcătuș. Nicolae Du- 
mitrascu. electronist. Gheorghe Mi- 
Ianovici. subinainer. Si exemplele ar 
putea continua.

Din ansamblu! măsurilor luate In 
vederea pregătirii noului an n-au 
lipsit nici cele care vizează pregă
tirea tehnică si profesională a perso
nalului muncitor. Această preocupa
re s-a imous mult in ultima vreme, 
măsura fiind determinată si de nu
mărul mare de asimilări de Drodu
se noi. de fantul că sosesc utilaje si 
se introduc tehnologii moderne oe 
care trebuie să le Btănînească toti 
muncitorii si maiștrii, fie ei virstnici 
experimentați sau mai tineri încadrați 
în muncă. Tinînd seama de aceste 
cerințe. Ia indicația Comitetului de 
Dartid. biroul executiv al consiliului 
oamenilor muncii a nrocedat la tes
tarea ne scară largă a cunoștințe
lor maiștrilor și ale muncitorilor. ' 
funcție de concluziile desprinse â\ 
fost organizate cicluri de 5—6 lecții 
avînd un profil complex. Acestea au 
cuprins. De lingă cunoștințe tehnice 
de snecialitate. de organizare a mun
cii și a producției, și probleme ale 
relațiilor cu oamenii.

Acțiunile întreprinse de organiza
ția de partid din întreprindere in 
anul trecut au răsplătit eforturile de
puse, colectivul uniiătii realizînd ceea 
ce ' si-a Droous: înceoind cu luna 
noiembrie s-a reușit să se obțină în 
principalele secții si sectoare produc
ții care se situează la nivelurile pre
văzute Dentru primele luni ale anu
lui 1982. Știind că ritmurile de azi 
le anticipează De cele de miine. aici 
există deplina certitudine că se poa
te aborda si încheia cu rezultate din
tre cele mai bune si cel de-al doi
lea an al cincinalului, anul Confe
rinței Naționale a Dartidului. în în- 
tîmoinarea căreia se pregătesc de pe 
acum realizări de prestigiu.

Virgil GHEORGHIȚA

derile „Electroputere", de piese de 
radio și semiconductoare Băneasa. 
„Eiectroaparalaj" si „Electromagne
tica" — București, de celule elec
trice prefabricate Băilești. de la 
alte unităti. (Nicolae Petoleacu).

MINA ROȘIUȚA

5 000 tone cărbune 
peste'plan

Debut do bun augur în noul an 
în.tr-una din modernele ..uzine sub
terane" ale bazinului carbonifer al 
Văii Metrului, mina Rosiuta. Prin 
organizarea superioară a activită
ții de extracție in cele trei abataje 
de producție, prin folosirea judi
cioasă a timpului de lucru și res
pectarea strictă a disciplinei tehno
logice. colectivul de mineri de ale’ 
a reușit să ridice la poște 90 la sută 
indicele de utilizare a comnlexclo- 
mecanizate și. pe aceasta bază, să 
sporească randamentul muncii în 
subteran .cu peste 6 tone listnlt. re 
post. în acest fel. mina Roșiuta În
registrează o producție suplimenta
ră „la zi" de peste 5 000 tone căr
bune. în fruntea întrecerii se si
tuează brigada de tineret condusă 
de maistrul minier Eugen Ibioea- 
nu. (Dumitru Prună).

»
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PREVEDERILE RECENTELOR DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

8 pternică rtiie pentru oMunanu producăMor in creșterea producției de bunuri aproalim
Este cunoscută consecventa cu care 

co.iuucerea partidului urmărește în
făptuirea neabătută a programului de 
dezvoltare ecoaomico-.iocială a pa
triei și de creștere a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Nu o dată, se
cretarul general al partidului a sub
liniat că rezuliatele obținute in in
dustrie, in agricultură, in construcții 
depind numai și numai de munca 
noastră, a tuturor, de randamentul și 
eficiența cu care folosim mijloacele 
tehnice și materiale. Știm bine că la 
baza creșterii nivelului de trai stă 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan la prouucția fizică și netă in in
dustrie, in agricultură, in toate sec
toarele de activitate, astfel incit să 
se asigure fondul de. marfă necesar 
pentru satisfacerea in condiții mereu 
mai bune a nevoilor de consum ale 
populației.

In stimularea întreprinderilor pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de producție, un element primor
dial il constituie aplicarea consec
ventă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar, ale autocondu- 
cerii și autogestiunii prin acoperirea 
în fiecare unitate a cheltuielilor 
efectuate din venituri proprii și, tot
odată, obținerea de beneficii. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 

„ Ceaușescu in expunerea la Congre
sul al II-Iea al Consiliului oamenilor 
muncii, autoconducer.ea muncito- 

■ rească și autogestiunea presupun . ca 
fiecare .unitate, desfășurindu-și acti
vitatea pe bază de buget propriu de 
venituri și cheltuieli, să asigure ob
ținerea unui beneficii» maxim. Numai 
în felul acesta se poate asigura buna' 
desfășurare a activității economice, 
realizarea fondurilor necesare dez
voltării fiecărei întreprinderi și a 
economiei în ansamblul ei, precum 
și creșterea veniturilor oamenilor 
muncii. Dovada cea mai elocventă o 
constituie tocmai faptul că, pe baza 
rezultatelor obținute in producție în 
cincinalul 1973—1980, a fost posibil 

\ ca-retribuția nominală să crească cu 
peste 40 la suta și retribut a reală 
cu circa 29 la sută, fată de 18—20 la 
sută cit era prevăzut.

îndeplinirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al pa-tidului 
cu privire la dezvoltarea eco.iornico- 
soeia'ă in actualul cincinal face insă 
necesară asigurarea unei corelații 
permanente intre costurile de pro
ducție și prețuri; Se cunoaște că. in 
ultimii ani. pe plan mondial prețu
rile materiilor prime, combustibililor 
și energici au cunoscut o creștere 
vertiginoasă. De asemenea, au cres
cut și costurile unor materii prime 
din țară, ca urmare a atragerii în 
circuitul productiv a unor resurse 
mai greu de exploatat sau cu conți
nut de substanțe utile mai redus.

Avantaje care îndeamnă pe crescătorii de animale 
să livreze mai multe produse la fondul de stat
Comuna Căpîlnița din județul Har

ghita este o așezare mare si frumoa
să, cunoscută pentru priceperea și 
hărnicia locuitorilor săi. Izvoarele 
bunăstării in această localitate necoo- 
perativizată. împrejmuită de dealuri 
ce coboară pină in curțile rinduite 
cu o iscusință gospodărească ieșită 
din comun, trebuie căutate în tradi
țiile dobîndite in activitatea de creș
tere a animalelor. Teren arabil exis
tă puțin, doar 480 de hectare, din care 
în flecare an 150 se însămintează cu 
cartofi. 90 cu griu. orz și ovăz. 228 
cu trifoliene. 9 hectare cu gulii și 
sfeclă furajeră și 3 cu legume. în 
schimb, gospodarii de aici dețin în
tinse suprafețe de finețe și pășuni, 
care, pe ansamblul comunei. însu
mează 3 700 hectare, in măsură să 
asigure furaje îndestulătoare și de 
bună calitate nu numai pentru cele 
1253 de bovine existente in prezent 
în curțile gospodarilor, ci si pentru 
cel puțin de două ori pe atit.

■— Sint condiții oe care vrem să 
le fructificăm mult mai bine în acest 
an — ne spune Jotsef Imre. vicepre
ședintele consiliului popular comu
nal. Deși am incheiat anul agricol 
1981 cu rezultate ce ne situează prin
tre comunele necooperativizate frun
tașe din județul Harghita, este de
parte de noi gindul să ne declarăm 
satisfăcuti și mulțumiți. Anul trecut. 

• contribuția comunei noastre la schim
bul de produse dintre sat si oraș s-a 
concretizat in livrarea la fondul de 
stat a 2 800 hl lapte, 147 tone carne. 
128 tone cartofi și alte produse. A- 
ceste rezultate s-au obtinut. înt'.i de 
toate, prin munca și priceperea lo
cuitorilor din comună. Dar noi știm 
că ele se datorează, deopotrivă, spri
jinului mare pe care l-am primit din 
partea statului in mașini. îngrășă
minte și bani. Aș menționa în acest 
sens că o suprafață de 790 hectare 
pășuni a fost cuprinsă în sistemul 
județean de îmbunătățire si amelio
rare. De asemenea, tot pentru spo
rirea potențialului productiv al fîne- 
țelor și pășunilor comunale, am pri
mit de la stat suma de 100 000 lei. 
Totodată, gospodarii comunei noas
tre au fost .sprijiniți să cumpere 
mașini ,șl utilaje, astfel incit la ora 

In județul Ialomița, lucrările de pregătire a campaniei agricole de primăvară sint in plină desfășurare. La C.A.P. Jilavele, tractoarele cu remorci sint bine 
utilizate la transportul îngrășămintelor organice. (Fotografia din stingă). Iar la S.M.A. Urziceni, preocuparea centrală a acestor zile este acțiunea de reparare 

a tractoarelor. (Fotografia din dreapta) Foto : N. Buica

Toate acestea, la care se adaugă creș
terea substanțială a retribuției în 
cincinalul precedent, au influențat 
costurile de producție atît în agri
cultură, cit și in industria de prelu
crare a produselor agricole. Pentru 
punerea în concordanță a preturilor 

- de producție cu costurile, încă de.la
1 ianuarie 1981 prețurile de produc
ție în industrie au fost majorate cu 
circa 13 la sută, iar prețurile de pro
ducție, de contractare și de achiziții 
în agricultură — cu circa 12 la sută.

0 necesitate obiectivă pentru dezvoltarea 

economică a țării și ridicarea nivelului 

de trai al poporului ,
■' / * i»

Corelarea prețului 
de desfacere cu amănuntul 

cu prețul de producție
De menționat că, numai in anul 1981, 
prin creșterea prețurilor de cumpă
rare la produsele agricole vegetale și 
animale, producătorii agricoli au ob
ținut venituri suplimentare de circa 
10 miliarde lei. Prin noile măsuri 
adoptate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în decembrie 
anul trecut pentru stimularea produ
cătorilor agricoli, care își au concre
tizarea in Decretul Consiliului de 
Stat privind contractările șl achizi
țiile de produse agricole vegetale, 
aceștia vor încasa suplimentar in 
acest an. in condițiile realizării inte
grale a livrărilor de produse vegetale 
la fondul de stat, prime in valoare 
de peste 14 miliarde lei. La aceasta 
se adaugă veniturile suplimentare pe 
care le primesc producăto-ii agricoli, 
ca urmare a creșterii preturilor de 
contractări și achiziții și a primelor 
de producție la animale, păsări și 
produse animale, pe baza decretu
lui Consiliului de Stat. Aceste măsuri 
sint menite să elimine necorclările 

actuală există în localitate peste 100 
motoeositoare. bucătării furajere, 
mașini de tocat și altele, care sîrrt de 
mare trebuință pentru desfășurarea 
în condiții bune a activității de creș
tere a animalelor. Evident, nici noi. 
cei, de la consiliul popular comunaL 
n-am stat cu mîinile încrucișate. Prin 
larga mobilizare a cetățenilor, între
prindem in fiecare an acțiuni susți
nute pentru defrișarea, curățirea și 
fertilizarea pășunilor. Tot astfel, prin 
contribuția cetățenilor am realizat, 
cu doi ani în urmă, o tabără de vară 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
condițiilor de cășunat, am construit 

Cum gîndesc și cum acționează gospodarii 
dintr-o comună necooperaiivizată

o magazie comunală pentru depozi
tarea furajelor concentrate atribuite 
crescătorilor de animale pe baza con
tractelor încheiate cu statul. în co
mună este asigurată asistenta" sani- 
tar-veterinară.

Măsurile de sporire a cointeresării 
materiale a producătorilor agricoli 
stabilite prin recentele decrete ale 
Consiliului .de Stat ne stimulează 
mult. Tocmai de aceea, producțiile pe 
care nr le-am propus să le obținem 
în acest an in creșterea animalelor 
si cantitățile de produse ce le vom 
livra la fondul statului sint mult 
mai mari decît cele de oină acum. 
Gospodarul cît trăiește socotește — 
spune o vorbă veche. Am făcut si noi 
socoteli si am constatat că. ne baza 
noilor măsuri de stimulare a nrodu- 
căto-ilor agricoli, vom beneficia de 
venituri substanțial sporite. Un sin
gur exemplu. Dacă anul trecut, pen
tru predarea la fondul de stat a 2 800 
hl laote comuna noastră a încasat 
5.8 milioane lei. în acest an. cînd 
ne-am propus să livrăm 5 550 hl 
laote. vom realiza un cîstig de aDroa- 
oe 3 ori mai mare. Primele de pro
ducție ne încurajează să efectuăm 
investiții noi. dîndu-ne în același 
timp si certitudinea că prin realiza
rea cantităților de produse stabilite 

dintre cheltuielile efective de pro
ducție și prețurile de livrare, să asi
gure o rentabilitate corespunzătoare 
tuturor produselor agricole, precum și 
cointeresarea tot mai bună a pro
ducătorilor agricoli de toate catego
riile în sporirea producției vegetale 
și animale, o mai bună aproviziona
re a populației si satisfacerea cores
punzătoare a celorlalte cerințe ale 
economiei naționale.

Economia este un organism viu. 
în continuă mișcare, supus perma

nent unor importante schimbări în 
condițiile de desfășurare a produc
ției. In virtutea acestui adevăr, pen
tru realizarea unei politici judicioase 
de preturi este necesară punerea de 
acord a preturilor cu amănuntul cu 
noile prețuri de producție. în econo
mia tării noastre avem preturi cu 
amănuntul. îndeosebi in industria 
alimentară, nemodificate de multi 
ani. Astfel, preturile cu amănuntul 
la zahăr, ulei din floarea-soarelui, 
orez și alte produse au fost stabili
te în urmă cu trei decenii. Or. ca 
urmare a măsurilor luate pentru 
stimularea producției agricole, pre
turile de producție în industria ali
mentară sint mai mari deed prețu
rile cu amănuntul; “Menținerea aces
tei situații ar frîna dezvoltarea In
dustriei alimentare. întrucit între
prinderile industriale ar trebui să 
vîndă comerțului produsele la pre
turi de livrare mai mici decit cos
turile. ceea ce ar duce la înregistra
rea de pierderi. Or potrivit exigen

la carne si laote aceste cheltuieli se 
recuperează integral, asigurind si un 
cîstig bun pentru fiecare gospodar.

Pentru a vedea în ce măsură per
fecționările aduse sistemului de con
tractări si'achiziții 'i cointeresează oe 
producători în sporirea cantităților de 
produse contractate cu statul, am 
discutat^ cu cîtiva sosooda'i din co
mună. Să-l ascultăm pe Molnar A. 
Istvan.

— Sint unul din cei 343 de locui
tori ai comunei care am incheiat in 
acest an contracte centru livrarea de 
carne si laote. Așa procedez eu de 
mai bine de 10 ani. în gospodăria 

mea am trei vaci. care, ne lingă fap
tul că dau lante si fată vitei, imi 
sint de un mare aiutor si in munca 
cîmoului. Dună ce m-am sfătuit in 
familie, am hotărit să livrăm oe bază 
de contract 4 000 litri laote si o vițea 
îngrășată oină la 500 kilograme. Mă 
veți intreba desigur de ce am con
tractat numai o singură vitea. cînd 
în araid ati văzut trei ? Iată de ce : 
vreau să măresc efectivul oentru a 
putea vinde statului în anii viitori 
cantităti' mult mai mari de laote si 
carne decit DÎnă acum. Anul trecut, 
numai oentru cantitatea de lapte 
contractată cu statul, am primit a- 
nroane 12 000 lei, în noile condiții, 
această sumă va fi eu 3 500 lei mai 
mare. Dar să merg cu socotelile mai 
departe. Peste un an sau doi, voi 
putea dubla si chiar triola veniturile 
provenite din livrările oe bază de 
contract. în orice caz. voi ciștiga 
destul, oentru că Drimele De care ni 
le acordă statul sint mai mult decît 
mulțumitoare. Statul ne creează nouă, 
crescătorilor de animale, multe avan
taje. consiliul ooDular ne sprijină. 
Nu văd de ce noi. gosoodarii din Că- 
Dilnita. n-am folosi mai bine posibi
litățile De care le avem. Eu dispun 
de o suprafață de 3,5 hectare finețe 
si pășuni, primesc de la stat tărîte 

telor noului mecanism economic, ale 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești. nici o ninitate economică 
nu poate să trăiască prin’ subvenții 
de la stat, desfâșurînd o activitate 
nerentabilă.

Iată de ce se impune ca o necesi
tate economică obiectivă asigurarea 
unei corelații permanente intre cos
turi, preturile de producție si pretu
rile cu amănuntul. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu la ple
nara C.C. al P.C.R. din 'noiembrie 
anul trecut, realizarea unei politici 

■juste a preturilor, păstrarea unor ra
porturi corespunzătoare intre prețul 
de cost, prețul de producție si pre
țul de desfacere constituie o cerință 
legică, obiectivă a bunei conduceri a 
activității economice, a construcției 
socialismului si comunismului.

în acest sens, după cum se știe, la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
din decembrie 1981 s-a subliniat că 
actualizarea și îmbunătățirea pretu
rilor de producție în industrie si 
creșterea preturilor de contractare și 
achiziție în agricultură fac necesară 
trecerea la îmbunătățirea preturilor 
de desfacere cu amănuntul la o serie 
de produse. Prin aceasta se are în 
vedere o corelare mai judicioasă în
tre costuri, preturi de producție si 
preturi cu amănuntul, precum și cu 
creșterea retribuției si a veniturilor 
realizate de populație, asigurîndu-se 
pe Întregul cincinal 1981—1985 o 
creștere a retribuției reale de 14—16. 
la sută. Aceasta presupune, așa cum 
s-a hotărit la Congresul «1 XII-lea, 
creșterea retribuției nete cu 24—26 
la sută. în mod corespunzător vor 
crește pensiile, celelalte venituri ale 
oamenilor muncii pentru a asigura 
acoperirea în întregime a majorării 
prețurilor, precum și anumite veni
turi suplimentare.

Realizarea concordantei între pre
turile de desfacere cu amănuntul si 
preturile de producție corespunde 
intereselor societății, noastre, dezvol
tării forțelor de producție, a econo
miei naționale. Aceasta va contribui 
la creșterea cointeresării colectivelor 
unitătilof producătoare de bunuri 
alimentare în sporirea și diversifi
carea producției. in îmbunătățirea 
calității produselor. Este evident 
deci că prin creșterea producției și 
îmbunătățirea calității produselor 
actualizarea preturilor cu amănuntul 
asigură mai buna aprovizionare si 
satisfacerea in mai bune condiții a 
nevoilor de consum ale populației.

Stelca COZMA
director general in Comitetul 
de Stat pentru'prețuri

si porumb, furai concentrat foarte 
binevenit in această zonă. unde, 
după cum se cunoaște, așa ceva nu 
se ooate cultiva. Iată de ce m-am 
glndit să măresc si numărul păsări
lor. oorcilor si al celorlalte animale 
De care le am în curte si tot ce ori- 
soseste familiei să vînd statului.

Si ara gîndesc si procedează foarte 
multi gospodari din comuna Căoilni- 
ța. Iată pe cîțiva dintre ei : Orban 
Amalia, care anul trecut a livrat de 
la o singură vacă 2 297 litri lapte. 
Jozsef Zakarias. care a predat de la 
două vaci aoroaoe 4 000 litri laote. 
Benedek Sandor, care a contractat cu 
statul nu mai puțin de 13 vitei, pe 
care i-a oreda-t în greutate de Dește 
420 kilograme Jfiecare. încasind fru
moasa sumă de aoroaDe 90 000 lei. 
Marton Sandor. Lorincz Istvan și 
mulți alții, care in fiecare an predau 
statului , 6—7 vitei sau între 3 000— 
4 000 litri laote fiecare. Ei sint hotă- 
riti ca în acest an să-și mărească 
substantial contribuția la fondul de 
stat.

în -aceste zile, sediul Consiliului 
popular al comunei Căpilmța seamă
nă cu un furnicar.

— Acum — ne soune vicepreședin
tele — oînă si cei care Dentru o bu
cată de vreme au uitat că bunul 
gosoodar se cunoaște duoă animalele 
oe care le tine în curte, vin la noi. 
se interesează de noile stimulente 
acordate de stat si contractează ani
male si produse animale, 
seara zilei de 13 ianuarie 
încheiate contracte pentru 
la fondul statului a 150 hl 
de vitei. 20 bovine mari, 
cum spuneau oamenii cu 

Pină in 
au fost 
livrarea 

lapte. 78 
Dar. așa 
care am

stat de vorbă, la fel vor proceda in
curind toti adevăratii gosoodari din 
comună. Pentru că. în condițiile 
avantajelor cu totul deosebite acor
date crescătorilor de animale, ar fi o 
greșeală să nu folosești la maximum 
potențialul de creștere a producției 
pentru a vinde statului cantităti de 
oroduse animale mult mai mari de
cit în anii orecedenti.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

Rațiunile de ordin economic și social care au 
stat la baza adoptării noilor măsuri de stimulare 

a producătorilor agricoli
Opinia publică din țara noastră a 

primit cu vădit și justificat interes 
cele două decrete ale Consiliului de 
Stat privind contractările și achizi
țiile de produse agricole vegetale, 
animale, păsări și produse animale, 
interes amplificat și de faptul că 
noile reglementări care sporesc 
cointeresarea țărănimii în creșterea 
producției și a livrărilor la fondul 
de stat au fost adoptate la numai 
un an de Ia Decretul privind actua
lizarea și îmbunătățirea corelării, pe 
principii economice, a preturilor de 
producție, contractare și achiziție la 
unele produse agricole.

în aceste condiții se pune între
barea firească — atît din partea pro
ducătorilor, cît și a cumpărătorilor 
de produse agricole — care sint con
siderentele de ordin economic și so
cial ce au generat adoptarea sus
menționatelor măsuri ?

După cum se știe. România pro
movează o .politică de autonomie ali
mentară. completată de evidențierea 
unor rezerve pentru export. Promo
varea acestei politici are la bază 
condițiile naturale și economice fa
vorabile dezvoltării unei agriculturi 
intensive, ramură prioritară a eco
nomiei naționale, cu rol deosebit de 
important in asigurarea progresului 
generai al țării și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Creșterea con
tribuției agriculturii la transfor
marea României într-o țară socialis
tă cu nivel mediu de dezvoltare eco
nomică trebuie să șe traducă și prin 
asigurarea unui consum alimentai. 
— cantitativ și calitativ —, la nivelul' 
celui din țările cu agricultură dez
voltată. In 'acest scop a și fost elabo
rat și a dobindit putere de lege Pro
gramul privind autoronducerea și 
autoaprovizionarea teritorială oen
tru asigurarea populației cu produse 
agricole animale și vegetale în pe
rioada 1982—1985. Latura prioritară 
a acestui program o constituie .îmbu
nătățirea calitativă a structurii con
sumului alimentar, avind în> vedere 
actuala predominare absolută a dis
ponibilităților alimentare de natură 
vegetală. După calculele pe care 
le-am efectuat (in baza datelor sta
tistice F.A.O.) rezultă că. pentru a 
realiza structura disponibilităților 
alimentare pe zi și pe locuitor din 
R.F. Germania (cu care sintem la 
egalitate in ce privește disponibili
tățile totale, respectiv: 3 363 calorii 
in România și 3 352 calorii in 
R. F. Germania dar, din acestea, ca
loriile de origine animală sint numai 
de 714 în România, față de 1 303 in 
R.F. Germania) și ținînd seama că 
pentru obținerea unei calorii de ori
gine animală este nevoie de un con
sum de „materie primă" de origine 
vegetală de 6—7 calorii, țara noastră 
trebuie să dubleze producția fizică 
vegetală și animală (fără a lua în 
calcul sporul de populație). Proble
ma se amplifică dacă ținem seama 
că disponibilitățile de proteină ani
mală pe zi și pc locuitor sint de 54 5 
grame în R.F. Germania și de 39.3 
grame în România (care se situează, 
din acest punct de vedere, pe unul 
din ultimele locuri din Eurona. de
pășind doar Portugalia, Iugoslavia 
și Albania'.

în același timp, creșterea absolută 
și îmbunătățirea calitativă a consu
mului alimentar ne locuitor (ir» 
1936—1963. disponibilitățile erau de 
numai 3 070 de calării, din care nu
mai 529 de origine animală, iar dis
ponibilitățile de proteină animală — 
de numai 27.3 grame) au concurat 
la reducerea disponibilităților pen
tru export, într-o perioadă in care 
a trebuit să intensificăm imno-tui 
de petrol și de materii prime mine
rale. Așa se face, de pjldă. că — 
după datelie F.A.O. — exportul net 
mediu anual de ce-eale în perioada 
1977—1979 a fost de numai 282 000 
de tone, iar la zahăr am ajuns la un 
im o ori net de 26 000 de tone anual.

Toate acestea amplifică necesitatea 
cel puțin d dublării producției ve
getale și animale, ca prim obiectiv 
al noii revoluții agrare in România.

brăila: itMai e timp" - o mentalitate care 
nu trebuie admisă la repararea tractoarelor

Pină la 14 ianuarie. în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Brăila au fost reparate 1655 
tractoare, reprezentind 39 1a sută 
din cele programate. De aseme
nea, din cele 1 974 utilaje de pregătit 
terenul — grape, discuri, combinatoa- 
re — s-au reparat 1 400, iar din 1 735 
semănători de diferite tipuri au fost 
puse la punct 950. în unele stațiuni, 
din cauza slabei organizări a muncii 
nu au fost realizate graficele săptămî- 
nale de reparații. La S.M.A. Cireșu, 
de pildă, s-au reparat numai 102 
tractoare, din totalul celor 279 pro
gramate, iar la S.M.A. Viziru — doar 
154 tractoare, din 376.

Una din cauzele principale ale în- 
tîrzieriî reparațiilor este neasigurarea 
pieselor de schimb și slaba organizare 
a producerii acestora in atelierele 
S.M.A. și ale altor unități din județ 
angrenate la această acțiune. Pentru 
unele tipuri de piese de schimb, ab
solut necesare reparării tractoarelor 
și mașinilor agricole, nici nu există 
incă repartiții. Din 76 <je repere 
pentru tractoarele U-650, baza de 
aprovizionare Brăila are repartiție 
doar pentru 19. Lipsesc, între altele, 
zeci de blocuri motor, peste 1 000 de 
arbori cotiți, iar din 2 400 de pinioane 
pentru cutia de viteză s-au repartizat 
900 bucăți, dar „Tehr.ometal" Timi
șoara nu a livrat nici unul. Nu. ne 
propunem să detaliem neregulile în 
ce privește asigurarea pieselor de 
schimb, dar un lucru este clar: fără 
ele nu se poate asigura repararea și 
funcționarea normală a tractoarelor și 
mașinilor care urmează să intre in 
cîmp din primele zile de desprimă- 
vărare.

Ce se face pentru organizarea lu
crărilor de reparații și asigurarea 
pieselor de schimb necesare ? Dună 
cum ne informa tovarășul Ilie 
Gheprghe, directorul Trustului 
S.M.A. . Brăila, centrele de reparații 
de la Viriru au fost specializate pen
tru echipamente electrice, Insula 

prof. univ. dr. Oprea PARPALA

Dar. în condițiile tării noastre, 
unde posibilitățile de extindere a 
suprafeței cultivate sint foarte re
duse. problema sporirii — cel puțin 
a dublării — randamentului la hec
tar, mai ales în cooperativele agri
cole de producție, are o însemnătate 
absolută. Cu tot dinamismul atins 
în dezvoltarea agriculturii noastre, 
randamentele pe care le obținem nu 
sint incă la nivelul nici al posibili
tăților, nici al nevoilor. La majori
tatea culturilor agricole, raportul de 
randament dintre România și țările 
dezvoltate este de. 1:2. Dar chiar din 
acest raport rezultă și rezdrvele de 
care dispunem pentru sporirea ran
damentului prin accentuarea proce
sului de dezvoltare intensivă a agri
culturii, pe baza alocării de resurse 
suplimentare de producție pe unita
tea de suprafață. Situația existentă 
în cooperativele agricole de produc
ție — principalul sector al agricul
turii noastre — evidențiază 'și mai 
pregnant aceste rezerve. în anul 
1980. la grîu. de pildă. 57 la sută din 
cooperativele cultivatoare au obținut 
sub 2 500 kg la hectar (din care 303 
cooperative mai puțin de 1 000 kg) ; 
la porumbul pentru boabe. 72 la 
sută din cooperativele cultivatoare 
au obținut sub 3 000 kg la hectar 
(din care 589 cooperative — mai pu
țin de 1 000 kg).

Asemenea randamente se obțin în 
condițiile in care cheltuielile mate
riale și de retribuire a muncii cresc, 
influențind costurile de producție. 
Sporirea cheltuielilor pentru com
bustibil ’ și alte mijloace energetice, 
creșterea prețurilor la diferite mij
loace de producție grevează tot mai 
mult asupra bugetelor de venituri și 
cheltuieli ale unităților agricole, mă
rind volumul pierderilor, intr-o pe
rioadă în care aplicarea noului me
canism economico-financiar pune pe 
prim plan problema autogestiunii. 
Or. în anul 1980, activitatea finan
ciară a cooperativelor agricole de 
producție, de pildă, s-a încheiat cu 
o pierdere de peste 5 miliarde lei 
(calculată la nivelul real de retri
buire a muncii — doar 28.85 lei pe 
normă de categoria I) : numai 20.2 
la sută din numărul cooperativelor 
nu au suferit pierderi. în timp ce 
54.2 la sută din totalul lor au înre
gistrat pierderi de peste 1 milion de 
lei (in 177 cooperative, pierderile de
pășind 5 milioane de lei). Este cît 
se poate de evident că o asemenea 
situație impunea mai buna așezare 
pe principii economice a schimbului 
de Droduse intre sat si oraș. Dentru 
întărirea alianței muncitorești-țără- 
nești — baza politică a orînduirii so
cialisle in România.

Totodată, trebuie amintit că la ma
joritatea — cel puțin la principalele 
— produse vegetale (mai ales ce
reale) preturile nu mai fuseseră 
modificate de aproape un sfert de 
veac, timp in care în economia si 
agricultura mondială s-au produs 
mari bulversări. Criza economică 
mondială, cel puțin prin două din 
manifestările sale — criza energetică 
și criza alimentară — a afectat în mod 
serios prețurile la produsele agrico
le. provoeind o adevărată ..explozie" 
a acestora. De pildă, față de cursul 
de la sfîrșitul anului 1972. cursul 
mediu în anul 1930 a crescut la griu 

' pe piața din Chicago de la 259.50 la 
453.37 cenți pe 60 livre : la porumb- 
boabe. pe aceeași piață, de la 151.75 
la 311.11 cenți pe 56 livre ; la zahăr 
pe piața din New York, de la 9.79 
la 30,62 cenți pe livră ; la uleiul de 
soia, pe piața din Rotterdam, de la 
249 la 600,91 dolari pe tonă, in timp 
ce cursul mediu al tonei de ulei de 
floarea-soarelui a fost — pe aceeași 
piață — de 615.05 dolari.

Considerentele de mai sus pun în 
adevărata ei lumină rațiunea bine 
fundamentată a noilor măsuri adop
tate de partidul și statul nostru

Mare a Brăilei pentru șasiuri, cilin
dri și blocuri motor, iar S.M.A. Ro- 
manu și Bărăganu recondiționează 
chiulase și alte componente ale mo
toarelor. în acest an, in atelierele 
S.M.A. se recondiționează cu 50 
repere mai mult decit anul trecut. 
Rezultatele puteau fi mai bune dacă 
se constituiau din timp citeva echipe 
specializate pentru dezmembrarea ce
lor 450 tractoare casate, din care pot 
fi recuperate numeroase repere. 
Această operațiune se face abia acum 
la centrul de reparații Viziru.

Se cuvine subliniat că, in urma ana
lizării cauzelor întîrzierii reparațiilor, 
comitetul județean de partid, pe lingă 
intervențiile făcutp pentru primirea 
pieselor de schimb deficitare de la 
furnizori din alte județe, a stabilit 
măsuri pentru folosirea deplină a po
sibilităților locale. în acest scop, in 
zilele de 14 și 15 ianuarie s-a orga
nizat o acțiune de contractare la peste 
100 de repere de piese de schimb 
deficitare care urmează să fie pro
duse de către unități industriale 
brăilene. Specialiști de la cunoscu
tele uzine „Progresul", „Lamino
rul". Combinatul de fibre artificiale. 
Combinatul de celuloză și hîrtie, 
șantierele navale și alte între
prinderi au ales, din cele 174 rene re 
de piese de schimb aduse într-o 
microexpoziție, pe cele pe care le pot 
executa în unitățile industriale res
pective. Cei de la uzinele „Progresul", 
de pildă, vor executa 24 tipuri de 
piese de schimb care necesită procese 
tehnologice mai complicate, iar cei de 
la Combinatul de fibre artificiale vor 
asigura o gamă lareâ de piese de 
schimb pentru mașini agricole.

întrucit timpul este foarte înaintat, 
este absolut necesar să se acțipneze 
energic pentru organizarea temeinică 
a muncii in ateliere, astfel incit să fie 
recuperate întirzierile la reparații. 
Unele lucruri bune au fost făcute. La 
S.M.A. Măxinehi, după un start greoi, 
conducerea unității a organizat echipe 

pentru stimularea producătorilor 
agricoli, prin pîrguia prețurilor, pen
tru valorificarea superioară a resur
selor de producție în vederea creș
terii randamentului și a livrărilor la 
fondul de stat pe un hectar sau pe 
cap de animal.

In legătură cu aceasta, au trebuit 
să fie rezolvate două probleme de 
bază : mărimea stimulentelor finan
ciare (spor de preț) și criteriile de 
acordare a acestor sporuri de preț.

După calculele efectuate de noi 
(și prezentate intr-o comunicare ști
ințifică anterioară adoptării recente
lor decrete) rezultă că pentru renta
bilizarea întregului sistem socialist 
al agriculturii noastre — la nivelul 
rezultatelor economico-financiare din 
1980 — sînt necesare suplimentar 
15—20 miliarde de lei (în afara celor 
9.6 miliarde lei suplimentări prin 
măgurile din 1980) pentru : acoperi
rea celor peste 12 miliarde lei pier
deri ; suplimentarea fondului de re
tribuire a muncii din cooperativele 
agricole de producție cu cel puțin 9 
miliarde lei pentru a ajunge la o 
retribuire de circa 55 lei pe normă 
de categoria I ; asigurarea unei rate 
a rentabilității de 10—15 la sută 
(pentru autodezvoltare), ceea ce ar 
reprezenta intre 8 și 12 miliarde lei. 
Dacă țineam seama că numai din 
primele de producție, la produsele 
vegetale livrate la fondul de stat, 
producătorii agricoli obțin in anul 
agricol 1981—1982 venituri suplimen
tare de circa 14 miliarde Iei, cărora 
li se adaugă măririle de preț si1 pri
mele de producție la animale, pă
sări și produse animale, se coate 
aprecia că. pentru prima dată in is
toria agriculturii noastre, sînt create 
condițiile pentru auiogestiune și rea
lizarea unor venituri echitabile pro
ducătorilor agricoli, acesta fiind al 
doilea obiectiv al noii revoluții agra- • 
re in România.

Cit privește criteriile de acordare 
a stimulentelor. în condițiile in care 
obiectivul principal este sporirea 
randamentului la hectar, ca bază 
pentru creșterea livrărilor la fondul 
de stat, el nu poate fi decit unul 
singur : sporul de producție livrată 
la fondul de stat de pe fiecare hec
tar sau de la fiecare animal. Este 
firesc ca nivelul primei pe tona de. 
produs să crească odată cu crește
rea limitei pe hectar a livrărilor la 
fondul de stat, dat fiind faptul că 
un randament mai mare solicită și 
un, efort financiar mai mare. Dealt
fel. acest caracter progresiv al pri
mei de producție constituie esența 
măsurilor stimulatorii prevăzute in 
noile decrete ale Consiliului de Stat. 
Ca autentPe documente de politică 
agrară, cele două, decrete urmăresc 
înfăptuirea și a altor obiective, cum 
sînt : acordarea de prime de pro
ducție (în procente față de prețul 
de bază) la produsele de mai mare 
importantă economică (porumbul 
pentru boabe) sau deficitare (sfecla 
de zahăr, floarea-soarelui etc) ; a- 
cordarea primei de producție coo
perativelor agricole pornindu-se de 
la o limită mai mică pe hectar a 
livrărilor la fondul de stat : acorda
rea de stimulente financiare oentru 
sporirea greutății medii de tăiere a 
animalelor, creșterea natalității, rit
micitatea livrării produsei»- anima
liere la fondul central etc. Prin ve
niturile suplimentare asigurate de 
stat producătorilor agricoli, noul 
sistem de stimulente materiale are 
menirea de a contribui la accelerarea 
procesului de intensificare a produc
ției agricole in țara noastră.

în mod evident, noile reglemen
tări privind contractările și achizi
țiile de produse agricole vegetale și 
animale corespund nu numai inte
reselor producătorilor agricoli, ci și 
intereselor generale ale dezvoltării 
societății noastre socialiste. în cadrul 
căreia agricultura este chemată să 
se manifeste mai pregnant ca ramu
ră de bază, prioritară pentru pro
gresul economic si social al tării, 
pentru ridicarea bunăstării întregu
lui nostru popor.

specializate pe tipuri de utilaje și 
operațiuni distincte la repararea trac
toarelor, combinelor și altor utilaje 
agricole. Tovarășul Ion Comănescu, 
directorul unității, ne spunea că din 
cele 240 de tractoare au fost reparate 
170, iar repararea grapelor cu d sc 
și a celor stelate, a mașinilor de îm
prăștiat îngrășăminte și a semănăto
rilor s-a făcut în proporție de 70—90 
la sută. Aici se recondiționează mai 
mult de jumătate din piesele de 
schimb necesare reparării mașinilor 
agricole. în cadrul echipei conduse de 
maistrul Dumitru Prodea au fost or
ganizate 15 posturi de lucru specia
lizate. în' prealabil; țoale tractoarele 
introduse în fluxul reparațiilor au 
fost testate pentru a se cunoaște cît 
mai exact ce piese de schimb sînt 
necesare. în atelierul de reparat ma
șini agricole se urmărește, între al
tele, sporirea randamentului la semă- 
nătorile SPC-6. Acestea sînt adaptate 
pentru a însămînța pe 12 rinduri la o 
singură trecere a tractorului. In urma 
măsurilor întreprinse de conducerea 
unității, există certitudinea că repa
rațiile la tractoarele și mașinile agri
cole care vor fi folosite in campania 
agricolă de primăvară vor fi incheiate 
la începutul lunii februarie. Dar si 
aici este loc pentru mai bine. Ne 
referim Ia faptul că în atelierul de 
reparat combine nu se lucrează la în
treaga capacitate ; in loc de 69 de 
mecanici și mecanizatori sînt prezenți 
zilnic doar 40. De asemenea, unele 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii. între care Ianca si .1 Mai. nu 
au trimis combine’e la reparat în 
atelierul specializat de la Măxineni.

Aspectele la care ne-am referit pun 
în lumină necesitatea aplicării ferme, 
operative a măsurilor stabilite pentru 
ca toate tractoarele și mașinile agri
cole din acest județ să fie puse in 
stare de funcționare la termenul 
fixat.

C. BOUDEIAMJ
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UNIREA - aspirație scumpă a națiunii, 
făclie luminînd prin veacurile istoriei

O privire de adincime asupra is
toriei românești aduce in lumină, 
prihtr-o multitudine de temeiuri și 
argumentă. adevărul că una dintre 
dominantele gindirii și acțiunii po
norului nostru pe toate treptele 
vremurilor au fost unitatea și 
unirea, intelese ca mod de a fi și 

* de a se exprima de sine stătător 
intre popoare, de a dezvolta me
leagurile natale potrivit individua
lității și vocației sale. Conștiința si 
idealul unirii și neatirnării națio
nale — in strînsă ingemanare cu 
aspirația spre dreptate socială 
pentru masele populare. făurarii 
acestei istorii — au lucrat obiectiv 
și subiectiv, ca factori regeneratori, 
au fost pivot si resort al tuturor în
făptuirilor mari, al creației inainta- 
șilor in vatra strămoșească.

Niciodată poporul român nu a 
conceput si nu s-a împăcat cu o 
unire politică incompletă, restrinsă. 
El a năzuit statornic, a acționat 
neîncetat, s-a bătut la nevoie cu 
arma în mînă, și împrejurările vea
curilor i-au impus nu odată aceasta, 
pentru o „unire întreagă", așa cum 
a voit. Toată istoria mișcării națio
nale a românilor este o luptă și o 
sforțare fără preget pentru unirea 
in același corp statal a tuturor fiilor 
gliei străbune, pentru păstrarea nea
tinsă a acestei uniri și pentru fruc
tificarea valorilor ei, in interesul 
propășirii economico-sociale, al a- 
părării și consolidării independenței. 
E un drum care vine din vechimea 
istoriei românești și urcă neîn
trerupt. pină la încununarea Unirii, 
prin împlinirile naționale din anul 
1918. Pe acest drum, unirea Munte
niei și Moldovei si făurirea statu
lui național modern român. în 1859, 
se înscrie ca unul dintre momen
tele fundamentale, care avea să 
constituie axul tuturor actelor și 
înfăptuirilor majore din istoria 
vieții naționale-statale românești in 
epoca modernă, să amplifice si să 
adincească lupta pentru libertatea 
națională deplină, mișcarea revolu
ționară a maselor. Așa cum re
levă secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, unirea Munteniei și 
Moldovei, sub domnia luminoasă a 
lui Alexandru Ioan Cuza, ,.a marcat 
intrarea tării noastre in noua etapă 
a evoluției ei capitaliste, a ridicat 
pe o treaptă superioară lupta de 
eliberare națională, mișcarea revo
luționară a maselor muncitoare 
pentru drep.luri și libertăți sociale", 

întreaga viziune populară în do
meniul național, transpusă în gîn- 
direa cărturarilor români, s-a pă
truns întotdeauna de ideea unirii 
politice complete, si faptul îsi are 
întemeierea în datele realității de 
fapt. în existenta și manifestarea 
concretă a trăsăturilor unității 
românilor, care au însemnat oricind 
o viață economică esentialmente 
unitară, identitatea obîrșiei si pă- 
mintului de baștină, a culturii și 
limbii, a obiceiurilor și simtăminte- 
lor. a voinței de a urma același 
făgaș în istorie. C’,i alte cuvinte, 
unitatea națională a stat funda
ment și a alimentat flacăra luptei 
pentru materializarea unirii politi
ce. în pofida tuturor adversităților 
și opreliștilor ridicate de forțele 
vrăjmașe străine. De aceea, prin 
unirea politică s-a înțeles, de fapt.

la români re-unirea. restabilirea 
unirii pe care poporul nostru o 
avusese din vremuri îndepărtate.

Din perspectiva unității, invătații 
cronicari apreciază identitatea etni
că a transilvănenilor, moldovenilor 
și muntenilor, după cum Dimitrie 
Canlemir, cugetător, istoric si scrii
tor de reputație continentală, scrie 
că Tara Românească a fost, din- 
tr-un început, una „care apoi s-au 
împărțit în Moldova, Muntenia si 
Ardealul".

Ce poate fi mai grăitor decît fap
tul că întiia reunire politică săvir- 
șiiă pe pămintul românesc, sub 
conducerea lui Mihai Viteazul, incă 
la 1600, este o unire integrală, com
pletă. O remarcă atit de edificator

capătă valori programatice noi. 
Acum se manifestă procesul de în
firipare a națiunii române, a con
științei naționale, proces deosebit 
de viguros, căci in națiune se con
topesc și capătă o nouă calitate, 
superioară, trăsăturile care au con
ferit unitate poporului român și 
l-au menținut ca individualitate 
distinctă de-a lungul veacurilor.

Astăzi este larg acreditată ideea 
• că fruntașii marii mișcări naționale 
și sociale din 1784 s-au gîndit la 
unirea Transilvaniei cu Moldova si 
Muntenia, la edificarea statului na
țional unitar român în vatra 
vechii Dacii. în această idee, 
contemporanii lui 'Horea l-au și 
numit, semnificativ, rex Daciae,

Alba lulia (1 noiembrie 1599)Intrarea lui Mihai Viteazul în

Nicolae Bălcescu în Istoria români
lor supt Mihai Vodă Viteazul. A- 
tunci — spune Bălcescu — „româ
nul s-a înfrățit cu românul și toți 
au una și aceeași patrie, una si a- 
ceeași cirmuire națională, astfel cum 
ei n-au fost din vremurile uitate 
din vechime". înfăptuirea națională 
de la 1G00 are dimensiuni și semni
ficații europene. Poporul român, în 
frunte cu marele strateg și om po
litic— Mihai Viteazul — propune 
Europei ideea unirii naționale în 
plină epocă de fărimițare feudală 
și argumentează practic posibilita
tea înfăptuirii ei prin cuprinderea 
laolaltă a tuturor românilor sub a- 
celași sceptru. Factorii interni ne
cesari și favorabili unirii politice 
existau și atunci, dar forțele ex
terne potrivnice erau acelea care 
împiedicau înfăptuirea unirii politi
ce sau o destrămau prin represiune.

Zorii epocii moderne se luminea
ză sub semnul angajării in lunt.a 
pentru libertate si unire națională 
a claselor și păturilor sociale inte
resate în ascensiunea societății 
românești intr-un nou ev istoric, in 
primul rind a maselor populare. Pe 
fundalul năzuințelor sociale ale 
maselor largi, aspirațiile spre unire

iar Karl Marx avea să scrie că 
Horea „plănuiește eliberarea nea
mului său", devenind „simbolul re
nașterii Daciei". în aceeași idee, a 
cuprinderii tuturor românilor în 
propriul lor stat national si inde
pendent. Tudor Vladimirescu a ce
rut să se intre în legătură cu mol
dovenii „ca unii ce sintem de un 
neam, de o lege si supt aceeași stă- 
pinire". pentru ca „fiind la un gind 
și intr-un glas cu Moldova să pu
tem cîștiga deopotrivă dreptățile a- 
cestor prințipaturi, ajutorîndu-ne 
unii pe alții". Este o adevărată 
nroclarpație de unire națională. în
tregită de manifestarea deschisă a 
speranței transilvănenilor că sal
varea lor va veni de la Tudor.

Noi valori si rezonante caoătă 
ideea unirii naționale prin revolu
ția română de la 1343. Dealtfel, pri
mul și cel mai însemnat tel al re
voluției este unirea. La Blaj, in is
toricul 15 mai 1848, o veritabilă a- 
dunare națională revoluționară, al
cătuită din zeci de mii de oameni 
— fenomen unic în Europa timpu
lui — rostește intr-un singur glas 
dezideratul unirii integrale : „Noi 
vrem să ne unim cu Țara !“. A- 
celași tel ‘glăsuieste in programul

revoluționar : Frințipiile noastre 
pentru reformarea patriei, elaborat 
la Brașov, la 12 mai 1848. Karl 
Marx subliniază că autorii lui 
„aspirau la restaurarea vechii 
Dacii".

Conducătorii revoluției de la 1848 
au formulat semnificative puncte 
de vedere cu‘privire la mijloacele 
de luptă pentru unitate si neatîr- 
nare. la legătura organică intre a- 
ceste deziderate majore si obiecti
ve fundamentale ale dezvoltării 
social-economice. în acțiunea lor. 
ei au situat ne prim-plan ideea că 
uniunea national-statală si inde
pendenta deplină sint două laturi 
inseparabile ale unui singur tot și 
una nu poate fi dobindită. nu coate 
fi viabilă fără cealaltă si fără e- 
xercitarea lor asupra ansamblului 
țării. în această idee. Dimitrie Bo- 
Iintineanu scria : „Revoluția de la 
11 iunie a eliberat o provincie a 
României, iar nu România întrea
gă". Prin ziarul ..Pruncul român", 
guvernul revoluționar victorios din 
Muntenia a lansat apelul Către fra
ții noștri din Moldova : „Uniți-vă 
cu noi. frați de dincolo de Milcov, 
peste undele Iui vă întindem bra
țele. dorind cu înflăcărare a vă da 
sărutarea frăției și a libertății. 
Munteanul si moldoveanul sint tot 
români, sint frați, o singură nație".

în lunile care au urmat victoriei 
revoluției în Muntenia, conducăto
rii acesteia au dat o mare impor
tanță problemei unirii național- 
statale. în ziarul „Pruncul român" 
din 13 iulie 1848 se preconiza for
marea unui „stat mare", care să 
fie recunoscut între celelalte state 
libere : „Doar unită, numai unită 
România va înflori, atunci nici o 
putere nu va fi pierdută, toate fa
cultățile se vor dezvolta și vor con
tribui la fericirea patriei comune", 
într-o scrisoare către Ion Ghica, 
Al. G. fGolescu exprima dorința 
constituirii uriui stat românesc unic, 
„cu hotare pe care parcă le-a in
dicat natura". Iar Nicolae Bălcescu 
scria în 1850, „Unirea Munteniei cu 
Moldova e un lucru cîștigat pentru 
toată lumea... Țintirea noastră este 
de a intemeia regatul Daciei".

în deceniul 1849—1859, unirea na- 
țional-statală a devenit țelul ime
diat al poporului român, care ve
dea în ea cadrul de absolută nece
sitate pentru realizarea unor im
portanți pași pe drumul dezvoltării 
sale. Unirea, scria în 1856 gazeta 
„Steaua Dunării", dînd expresie 
unei generale convingeri, „este 
singurul mod in stare a consolida 
naționalitatea românilor, de a ie da 
demnitate, putere și mijloace pen
tru a împlini misia lor", și „singu
ra temelie statornică a edificiului 
viitorului nostru". Fără unire, „orice 
se va clădi va fi clădit pe nisip".

Și tocmai amplificarea mișcării 
naționai-populare, lupta neprecu
pețită a maselor celor mai largi 
aveau să ducă la prima uriașă în
făptuire preconizată de revoluția 
română de la 1848, și anume uni
rea Munteniei cu Moldova la 
24 ianuarie 1859. unire pe temelia 
căreia avea să se desăvîrșească 
procesul făuririi statului national 
unitar român modern — România.

Prof. univ. dr.
Constantin COR3U

Atrăgătoare unități turistice în județul CovGsna
în județul Covasna, pe Valea 

Oituzului. la peste 600 metri alti
tudine. intr-un cadru natural fer
mecător. hanul Brețcu-Uituz ofe
ră — in orice anotimp — condiții 
optime pentru odihnă .și rețonfor- 
tare. Această frumoasă unitate 
turistică se află la 2 km de locali
tatea Brețcu. pe șoseaua națională 
Bhașov—Tg. Secuiesc-—Gh. Gheor
ghiu Dej. înconjurat de ctflmile 
domoale ale munților Brețcului. 
Oituzului și Nemirei. hanul este

o bază ideală de plecare în dru
meții. El dispune de 56 locuri de 
cazare și un restaurant. în ime
diata apropiere se află păstrăvăria 
Oituz și piriul cu același nume.

Și la întorsura Buzăului, hanul 
Pasul Buzăului asigură vizitatori
lor posibilități de cazare confor
tabilă. cu încălzire centrală și 
masa la restaurantul unității.
în fotografie : Hanul Brețcu-Oi- 
tuz
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Valoarea timpului 
de lucru în industrie

întreprinderea de construcții de 
nave si utilai tehnologic din Tulcea 
este cea mai mare unitate economică 
din iudet. Acum, la numai citiva ani 
de la punerea în funcțiune a orimelor 
capacități de producție, a inceput con
strucția unor nave de înaltă comple
xitate. a unor utilaie metalurgice si 
chimice. în continuarea anchetelor 
„Scinteii". consacrate modului in 
care se acționează pentru aplicarea 
recentelor reglementări privind întă
rirea ordinii și disciplinei, am urmă
rit și aici, intr-o obișnuită zi de 
lucru: cind începe și se sfirsește pro
gramul; cit timp se lucrează efectiv; 
care sint cauzele risipei de timp șt 
ale abaterilor de la disciplina mun
cii; care este atitudinea cadrelor de 
conducere.

Ora 6. Deși pînâ la începerea 
programului mai este o oră. multi, 
chiar foarte mulți oameni ai muncii 
din întreprindere se prezintă la lucru. 
Primii care încep munca sint sudorii 
și lăcătușii din formația condusă de 
maistrul Ștefan Dănilă, de la secția 
montaj corp-navă. După un scurt 
instructaj efectuat de fiecare șef de 
echipă,, prilej cu caro se precizează 
sarcinile de muncă, regulile ce tre
buie respectate pentru realizarea lor 
și se examinează starea fizică și psi-
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La noi, la Că lan, totul e nou!
Cine a cunoscut orașul Călan cu 

mulți ani in urmă Va rămîne plă
cut impresionat vizitîndu-1 astăzi. 
Aici, aproape totul e nou. totul 
cunoaște progrese. S-au construit și 
se construiesc numeroase locuințe 
pentru muncitorii siderurgiști, a 
crescut rapid spațiul locativ al 
orașului. Dacă s-ar fi păstrat'rit
mul impus pe vremea burgheziei, 
orașul ar fi trebuit să atingă abia 
in anul 2700 nivelul la care a ajuns 
astăzi.

Pe drept cuvint, se poate spune 
că și intreprinderea siderurgică e 
alta. Dealtfel, e greu de făcut o 
comparație intre ceea ce a fost 
aici cu ani în urmă și ceea ce 
este astăzi ! Anul 1944 ne-a găsit 
cu două furnale de 160 mc, o tur
nătorie și secțiile aparținătoare. 
Astăzi, cele două furnale au o ca
pacitate de 250 mc. iar lor li s-au 
adăugat altele două de 1 000 mc. 
Un al treilea furnal nou a început 
să funcționeze parțial, iar al pa
trulea. tot de 1 000 mc, va fi dat 
in folosință incă în cursul acestui 
an. Totodată, s-au construit o tur

nătorie mecanizată, o turnătorie 
de lingotiere și o alta de piese 
mecanice, trei baterii de fluidi
zare și două baterii de cocs bri
chete, două termocentrale, un ate
lier mecanic, o modelărie și incă 
multe altele. în întreprindere lu
crează peste 3 600 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, față de 800 
ciți lucrau aici in 1944. Concomi
tent cu dezvoltarea industrială au 
apărut cartiere noi, magazine, in
stituții sanitare și culturale ; nu
mai la Călan, ca să nu mai vor
bim de satele înconjurătoare, s-au 
ridicat 3 școli cu 8 clase și un liceu 
industrial, o casă de cultură și un 
club.

Am scris aceste rînduri ca să ne 
aducem aminte că avem datoria 
de a inmulți, prin strădaniile noas
tre, roadele pe care le-am obținut, 
muncind cu mai mult elan pentru 
a asigura dezvoltarea în continua
re a orașului nostru, contriuuind 
la propășirea întregii țări.

Iosli CRASCA 
orașul Călan

I

Materia primă 
folosite

Exigentele dezvoltării econo
miei naționale impun ca întreaga 
activitate să se desfășoare sub 
semnul unei discipline ferme, al 
folosirii chibzuite, cu eficientă a 
materiilor prime. materialelora 
combustibililor și energiei. Răs- 
ounzînd acestor imperative, colec
tivul Șantierului naval din Orșova 
a acționat, cu bune rezultate, pen
tru diminuarea consumurilor de 
metal, lemn, combustibil și ener
gie electrică Astfel, anul tre
cut, s-au economisit aici peste , 
350 MW energie electrică, peste 
220 tone combustibil convențional, 
zeci de metri cubi de material 
lemnos, aproape 20 tone metal 
etc — toate acestea în condițiile 
obținerii unei productii-marfă su
plimentare, de bună calitate.

în cadrul acestor măsuri, o a- 
tenție sporită s-a acordat și se 
acordă .recondiționării pieselor și 
subansamblelor la reparațiile de 
nave, precum și realizării unei 
game variate de piese de schimb. 
S-au recondiționat astfel piese — 
arbori cotiți pentru motoare de 
400 C. P. și 500 C, P.. cuzineți de

și energia — 
rațional
bielă, palieri. robineți. vane, axe 
de pompe etc — in valoare de 
peste un milion Iei. Aceste 
realizări sint rezultatul aplicării 
unor măsuri tehnico-organizato- 
rice adaptate specificului fiecărui 
loc de muncă, precum si al unor 
acțiuni ca organizarea de dezba
teri pe tema gospodăririi rationale 
și folosirii eficiente a resurselor de 
materii prime, energie și combus
tibili ; elaborarea unor soluții teh
nice originale ; stabilirea de sar
cini concrete pentru membrii or
ganelor de partid din întreprin
dere și ai consiliului oamenilor 
muncii, pe linia întăririi ordinii și 
disciplinei, a combaterii risipei etc.

Asemenea obiective stau și in 
acest an în atenția colectivului 
șantierului, care este hotărit să 
realizeze exemplar sarcinile ce-i 
revin pe 1982 și pe întreg cincina
lul. ;

Petru CAPRIORU
secretar adjunct al Comitetului 
orășenesc P.C.R.-Orșova, 
județul Mehedinți

Un depozit al neglijenței?
Am trecut de curind prin stația 

C.F.R. — magazia-port din Bră
ila. Neglijenta și lipsa de grijă 
fată de importante bunuri mate
riale. descărcate aici, m-au deter
minat să scriu această scrisoare. 
Spațiul nu-mi' permite să fac un 
inventar al obiectelor și produse- z 
lor aruncate de-a valma, atit între 
linii; cit și pe terenul plin de apă 
și noroi din preajmă. Există aici 
abandonate zeci de tone de sare 
bulgări, grinzi de stilpi de beton 
si din lemn : legături de țevi gal- 
vanizate ; un motor fabricat în 
1981 de întreprinderea mecanică

Vaslui ; tamburi de cabluri elec
trice ; cadre de macarale ; pluguri 
nou-nouțe ; lăzi cu geamuri, citeva 
rezervoare metalice, diverse mate
riale de construcții etc.

Oare nu pot fi identificați mai 
operativ beneficiarii cărora le-au 
fost aduse aceste materiale ce se 
degradează datorită neglijenței ? 
Așteptăm de aceea. intervenția 
promptă a factorilor responsabili.

Ion TOADER 
corespondent voluntar, 
Brăila

PE SCURT, DIN SCRISORI
• 44 milioane lei, reprezintă valoarea economiilor realizate în cursul 

anului 1981 la întreprinderea „Electroputere" din Craiova prin aplicarea 
a numeroase propuneri avansate de inovatorii și inventatorii unității. 
(Victor Mitu, tehnician). • Am încercat să-mi cumpăr o lampă de gătit 
cu petrol, dar n-am găsit nici la cooperativa din sat. nici in magazinele din 
alte localități. De ce cooperația meșteșugărească nu mai produce ase
menea obiecte necesare într-o gospodărie ? (Dumitru Alexandru, co
muna Costești, județul Dîmbovița). 9 Un nou complex comercial, dotat 
cu mobilier modern a fost deschis, nu demult, în localitatea Sinnicolau 
Mare din județul Timiș. în prima zi, după deschidere, magazinul a des
făcut mărfuri în valoare de 40 000 lei. (Gh. Negricioiu, Sinnicolau Mare — 
Timiș). • Cu 100 000 lei a fost depășit planul la lucrările executate prin 
muncă patriotică în anul trecut. în comuna Avrămeni. județul Botoșani. A 
fost, de asemenea, depășit și planul Ia încheieri de contracte pentru achi
ziții de animale cu 110 capete. (Aurelia Ciorăscu. comuna Avrămeni — ju
dețul Botoșani).

După înghețuri și dezghețuri \ 
repetate, la picioarele podului 
dintre Ghilvaci și Moftinu Mare 
(Satu Mare), aflat pe rîul 
Crasna. se formase un imens 
baraj din blocuri suprapuse de 
gheață, fapt care a făcut ca ape
le riului să iasă din matcă, ame
nințând să inunde mari supra
fețe agricole. Cum să se înlăture 
masivele ■ blocuri de gheată ? 
„Numai cu ajutorul unor explo
zii — și-a dat cu părerea cine
va. Da, țiar cum procedezi, pen
tru a nu pune in pericol podul 
însuși? Deși se înnoptase, o for
mație de luptători din gărzile 
patriotice, comandată de doi ofi
țeri de carieră, au acționat cu 
energie si pricepere, provocind 
un lanț de explozii care au fisu
rat barajul de gheață. Apoi, cu 
ajutorul căngilor și „ghearelor 
de pisică", formația de luptători 
a dirijat blocurile de gheață 
spre a nu izbi picioarele podu
lui. Apele revărsate intre timp t 
pe mari întinderi de teren, inun- 
dîndu-.lc, s-au retras in matca 
lor. Și totul a reintrat 
normal:

Competiție a... 
I sănătății

La marginea orașului Brad, 
un traseu de doi kilometri, 
virful dealului Lia, s-a desfășu
rat, sub generosul generic- 
„Marșul sănătății“, o inedită Și 
atractivă competiție rezervată 
tuturor vîrstelor. N-au lipsit 
nici cîștigătorii premiilor puse 
„la bătaie". Premiul pentru cel 
mai mic concurent a revenit u- 
nui puști in virstă de 3 ani. iar 
premiul pentru cel mai virstnic 
concurent, lui Florea Hodrea, 
de 87 ani. Premiul pentru cea 
mai numeroasă familie partici
pantă : familia lui Nicolae Stoi
ca, numărind 7 persoane. Dar 
printre cei 5 000 de participanți 
la marșul sănătății s-a aflat Și 
un concurent aflat in plin efort 
de slăbire : Ion D. Lui i s-a de
cernat premiul pentru cel mai 
„greu" concurent, cintărind ■ 149 
kg. „Vreau ca pină la marșul 
de anul viitor — a spus el — 
să scap de cel puțin o treime din 
balastul ăsta".

De n-ar uita 
pățania...

Montorul Ioan Grama, de pe 
un șantier al Trustului de con
strucții din Baia Mare, l-a rugat 
pe maistru să-i. acorde o zi libe
ră, pentru rezolvarea unor pro
bleme care, zicea el. nu sufereau 
amînare.
dus să-și _____
personale atit de urgente, 
oprit intr-un bufet, unde 
ceput să se cinstească, 
și-a amintit că maistrul 
motivase, retroactiv, o zi 
erată. Montorul... montat 
rachiu s-a întors pe șantier și 
l-a lovit pe maistru. în fața in
stanței care l-a condamnat, 
montorul a devenit mielușel. 
Măcar de n-ar uita pățania...
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Dar montorul nu s-a 
rezolve. problemele 
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Intîrzierile de la program și deficiențele organizatorice - sursa pierderilor de timp productiv
Ancheta „Scinteii** la

întreprinderea de construcții

de nave și utilaj tehnologic

din Tulcea
hică a fiecărui muncitor, fiecare trece 
la locul său de muncă. „în secția 
noastră — ne spunea maistrul Dănilă 
— aceste scurte instructaje au devenit 
de multă vreme o regulă. La ora 6,45 
toți cei 47 de muncitori au început 
sâ lucreze, cu hotărîrea de a avea o 
„zi plină", o zi cu bune rezultate. 
Așa cum, dealtfel, ar trebui să fie 
toate, absolut toate.

La ora 7, lucrul începuse în toate 
secțiile și atelierele. Aproape toți cei 
peste 3 000 de oameni ai muncii se 
aflau la datorie. Unii insă abia 
soseau la poarta întreprinderii. Prin
tre ei, și contabilul-șef al întreprin
derii, Iordache Șerban. La 7,30 apare 
și inginerul Victor Filipov, șeful 
secției agregate construcții noi. Am 
auzit scuze pe care nici... copiii nu 
le mai spun: „S-a întimplat"; „Azi, 
doar azi' am întirziat". Si așa mai 
departe. Dar asemenea scuze nu sint 
deloc plauzibile ! Mai ales cind. prin
tre întirziatii fără motive serioase, se 
află și oadre cu munci de răspunde
re. Ce putere și mai ales ce autori
tate morală mai au asemenea cadre 
in fata colectivelor pe care le con
duc. cu ce seriozitate sint ascultate 
îndemnurile lor la... întărirea disci
plinei ? Trebuie să se înțeleagă lim
pede de către fiecare om al muncii,

indiferent de funcția pe care o are 
într-o unitate, că regulile disci
plinei de producție sint obligato
rii pentru toii, fie că este vorba de 
muncitor sau de director ! O preci
zare cu atit mai necesară aici, dacă 
ținem scama că pină la ora 9 au tot 
sosit intîrziati. în total. 72 de oameni 
au întirziat intre o jumătate de oră 
și două ore !

Privim atent lista lor. Foarte 
mulți dintre aceștia lucrează la ate
lierul de proiectare a tehnologiilor. 
Șeful atelierului, inginerul Moise, 
fiind în concediu de odihnă — ați 
auzit, desigur, de gluma „Cind pisi
ca nu-i acasă..." — proiectantii se 
pare că au uitat de disciplină. Nu 
numai că nu respectă programul de 
lucru, dar nici în4 timpul cit sint în 
unitate nu-și fac datoria, lată un 
exemplu : la secția sculărie. șeful 
secției. Dumitru Ilie. ne spunea că 
tehnologiile elaborate de proiectanți 
mai mult încurcă procesul de pro
ducție, intrucît nu țirt seama de baza 
materială existentă. Din această 
cauză, oamenii din atelier bat toată 
ziua drumul pină la atelierul de 
proiectare pentru a obține derogări 
de la materialele prevăzute în teh
nologie.

Cind am vizitat secția, formația 
maistrului Gheorghe Savin nu putea 
continua lucrul fiindcă otelul trecut 
în tehnologie (O.L.C. 45) nu exista 
in magazie. Lipseau, de asemenea, 
tabla de aluminiu de 14 mm. tabla 
de 70 mm și alte materiale. Pentru 
a continua lucrul, maiștrii. în frun
te cu șeful secției sculărie. trec la 
acțiune. După ce s-au convins că nu 
există în magazie materialele prevă
zute in tehnologie. încep... discuția 
cu proiectantii.’Discuție care durea
ză uneori o zi sau două ! N-ar fi 
mai simplu ea lista tuturor mate
rialelor să se afle în permanentă pe 
masa de lucru a proiectantului, iar 
serviciul aprovizionare să fie mai 
receptiv la comenzile secțiilor de 
producție ? Desigur că da. însă

această soluție ar trebui si aplicată. 
Cine să-și bată capul cu ea ?

Este o situație cu totul nefirească, 
jenantă să întîlnești atit arbitrariu 
în organizarea activității de ansam
blu a producției. Ai impresia, asis- 
tind la aceste scene, ridicole uneori, 
dar întotdeauna generatoare de pa
gubă, că aici, in această unitate, fie
care compartiment lucrează după 
cum il taie capul. De ce consiliul oa
menilor muncii, organizația de partid 
nu instaurează normele elementa
re de organizare a muncii atit in fie
care sector de activitate, cit si De 
ansamblul unității ?

Tot de organizarea activității, de 
buna pregătire pentru iarnă tin și 
condițiile de aprovizionare a 
punctelor de lucru cu oxigen și ace- 
tilenă. La ora 11,30, în secția debi
tări nici un sudor nu lucra. Șeful 
atelierului, inginerul Jenică Mitro
fan, ne spunea că. de patru ore. 50 
de sudori stau degeaba, fiindcă, da
torită temperaturilor scăzute, au 
înghețat conductele de alimentare 
cu acetilenă. Această stagnare, face 
o socoteală șeful atelierului, aduce 
întreprinderii o pierdere de produc
ție de 20 000 lei. Pierdere ce pro
voacă intîrzieri in execuția lucrări
lor de montai la draga de 1 600 mc,« 
la barja de 3 000 tone. La această 
pierdere se mai adaugă încă 18 000 
lei producție nerealizată în acest 
timp pe mașina automată de tăiat, 
care nu a funcționat din aceeași 
cauză.

Pină la încheierea primului schimb 
de lucru am trecut prin aproape 
toate atelierele si secțiile întreprin
derii. în atelierele fabricii de utilaj 
tehnologic este cu mult mai frig 
decît afară, din cauza curentului de 
aer care se produce prin ușile ne
montate si pereții neterminati de 
constructor (Trustul de construcții 
industriale Brăila). „De iarna tre
cută facem tot felul de intervenții — 
ne spunea inginerul Ion losifescu, 
directorul fabricii — 6ă ne termine

închiderea halelor. O parte din lu
crări le-am făcut noi. Nu le-am pu
tut termina insă, fiindcă ne lipsesc 
unele materiale’ și panouri. Același 
lucru s-a intimplat si cu punerea în 
funcțiune a rețelei de termoficare". 
Rezultatul ? Productivitatea muncii 
este foarte scăzută. Șeful atelierului 
prelucrări mecanice, inginerul Vasile 
Popa, ne spunea că productivitatea 
muncii in ultimele zile, de cind 
timpul s-a răcit. s-a diminuat cu 
30 la sută. în plus, apar foarte multe 
rebuturi din cauza contractării me
talului la frig. Strungul carusel a 
fost scos din funcțiune fiindcă au 
înghețat instalațiile de răcire. iar 
frezele portal nu au mai putut fi 
pornite luni în primul schimb din 
aceeași cauză.

Condamnabilă atitudinea construc
torului. care tergiversează exagerat 
finalizarea deplină a unei capacități 
care se află în funcțiune. Dar în 
același timp nu putem, nicidecum, 
aplauda intenția bună a colectivului 
de aici de a finaliza cu forte proprii 
lucrările, dar abandonată pe par
curs !

In afara acestor anomalii, la foarte 
multe locuri de muncă, unde sint 
condiții optime, timpul de lucru nu 
este folosit cum trebuie. în fabrica 
de constructii-nave. muncitorii se 
plimbă fără rost prin curte, fiindcă 
nu smt controlați șl puși la treabă 
de șefii de echipă si de maiștri. în 
ziua anchetei noastre. în schimbul I 
au lipsit nemotivat 30 de muncitori. 
Trebuie spus că numărul celor care 
absentează de la program s-a redus 
foarte mult. Mai ales după ce la 60 
de oameni ai muncii din această 
întreprindere, conform prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat pri
vind exploatarea si întreținerea in
stalațiilor. li s-a desfăcut contractul 
de muncă pentru diferite abateri. 
Dar starea disciplinară este încă 
nesatisfăcătoare. Se pierde foarte 
mult timp din cele 8 ore de lucru.

Care este atitudinea factorilor de

răspundere fată de aceste încălcări 
flagrante aîe normelor de disciplină, 
ce măsuri se au în vedere pentru 
lichidarea lor ?

Comitetul de partid din întreprin
dere, consiliul oamenilor muncii au 
întreprins o serie de măsuri, mai 
întîi de popularizare a decretului 
Consiliului de Stat, care nu au în
semnat doar simpla citire si dezba
terea cazurilor de indisciplină. ..S-a 
trecut — ne spunea Nicolae Mihard. 
secretarul comitetului de partid — la 
discutarea cazurilor de abateri, co
lectivele de muncă au luat poziție 
fermă împotriva . .or indisciplinati. 
Au fost cazuri cind colectivele de 
muncă au cerut să li se desfacă con
tractul de muncă celor ce lipsesc. De 
asemenea. Ia secția confecții meta
lice. in adunarea de partid, comu
niștii i-au criticat sever oe maiștrii 
care nu urmăresc in permanentă 
cum se desfășoară procesul de pro
ducție sau sint orea indulgenti cu cei 
care produc rebuturi".

Aducem și la cunoștința directoru
lui întreprinderii constatările noas
tre. Ni se spune că peste citeva zile 
mecanicii întreprinderii vor pune în 
funcțiune noua instalație de produ
cere a acetilenei. ceea ce va rezolva 
problema aprovizionării continue cu 
acetilenă a locurilor de muncă. Se 
vor corela mai bine lucrările de 
proiectare cu realitatea din secțiile 
productive si din depozitul de ma
terii prime. Cei care lipsesc nemo
tivat sau întîrzie de la serviciu, 
după ce vor fi puși în discuția co
lectivelor de muncă, vor fi sancțio
nați drastic.

Desigur, este foarte bine dacă 
aceste măsuri vor fi duse pină la 
capăt. Așa prevede legea, asa este 
normal să Ce organizată munca în
tr-o unitate economică. în interesul 
realizării ritmice a sarcinilor de 
plan.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"
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ii trebuiau ?
Deși a lucrat ani de zile la în

treprinderea județeană de in
dustrializare a laptelui Harghita, 
secția Lunca de Jos. Ferencz 
Balint nu s-a dat niciodată in 
vint după lapte. I-au plăcut mai 
mult țuica și vinul. Așa cum s-a 
intimplat și intr-una din serile 
trecute, cind a întrecut măsura. 
Văzind că nu mal are ce fuma, 
F. B. a urcat la volanul unei ma
șini a secției unde lucra și a 
pornit după țigări cale de 40 de 
kilometri, pină la Miercurea- 
Ciuc. Fiind surprins și la volanul 
mașinii statului, și fără permis 
de conducere, și sub influența 
alcoolului, a fost condamnat la 
un an și două luni închisoare. 

Plus o sâpunealâ
Citeva semnale critice la adre

sa meșterilor de la atelierul 
electrocasnic al cooperativei „U- 
nirea" din Tulcea s-au soldat cu 
un sondaj privind calitatea re
parațiilor efectuate de aceștia. 
Rezultatele au întrecut toate 
așteptările... nedorite : multe din 
aparatele electrocasnice reparate 
de respectivii meșteri s-au do
vedit a fi reparate de mântuială. 
Un exemplu : Liceul metalurgic 
din Tulcea a plătit peste 3 000 
lei pentru repararea a 5 mașini 
de spălat. După ce meșterii au 
garantat că le-au reparat ca la 
carte, nici una din cele 5 mașini 
de spălat n-a funcționat nici 
măcar un minut. Fapt care le-a 
atras meșterilor o... săpuneali 
zdravănă.

Chetă pentru... 
Cheta

Printre cei veniți să lucreze 
pe șantierul Combinatului petro
chimic Midia-N ăvodari se află 
și Vasile A. și Neculai J. Aici, 
le-a ieșit deunăzi in cale Ion 
Cheta, care i-a întrebat, nitam- 
nisam :

— Știți voi ce e ăla barbut ? 
Dai cu zarul, pică șase-șase și 
iei tot ce-i pe masă. Vreți să 
aveți mai multe parale? Haideți 
să facem o partidă.

— Unde ?
— Undeva unde să nu ne vadă 

nimeni. Uite, tocmai acolo, sus, 
pe coșul mare.

Și unde nu zici că cei trei s-au 
urcat in „casa troliului" și au 
inceput să joace barbut la... 150 
de metri înălțime! Cine să se 
incumete să urce pină la ei? Dar 
uite că s-a găsit un om in uni
formă alb-albastră. care a urcat 
pină acolo și i-a coborît cu... 
picioarele pe pămint. după care 
a făcut cheta incepind chiar cu... 
Ion Cheta : cite o mie de lei de 
fiecare. Scump, dar face!

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii*j
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COMUNICAT Sosirea în Capitală a delegației
Partidului Socialist

al Republicii Populare Bulgaria
(Urmare din pag. i) 

-------------------a--------
De ambele părți s-a exprimat pro

funda îngrijorare față de agravarea 
situației internaționale, creșterea pe
ricolului de război, a primejdiilor la 
adresa libertății și independentei po
poarelor, ca urmare a intensificării 
politicii imperialiste de forță. A fost 
subliniat pericolul crescînd al spo
ririi ritmurilor și dimensiunilor cursei 
înarmărilor. îndeosebi celor nucleare, 
al creșterii în continuare a cheltu
ielilor militare, al întăririi rolului si 
influentei complexului militar indus
trial. în legătură cu aceasta s-a 
subliniat din nou pericolul deosebit 
pe care-1 reprezintă 
N.A.T.O. privind amplasarea 
ropa occidentală de noi 
americane cu rază medie 
tiune. precum si hotărîrea 
privind producerea armei cu neu
troni.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Bulgariei de a acționa îm
preună cu celelalte state socialiste, cu 
toate forțele progresiste, antiimperia- 
îiste și iubitoare de pace, pentru opri
rea cursei înarmărilor, anularea in
stalării de rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa, pentru renunța
rea totală de către cele două părți 
— Occidentul si Răsăritul — la toate 
tipurile de armament nuclear cu rază 
medie de acțiune îndreptate spre 
obiective din Europa, pentru trecerea 
la măsuri efective de dezarmare. în 
special nucleară, pentru menținerea 
și continuarea politicii de destindere, 
înțelegere și colaborare internațio
nală. în acest context, a fost relevată 
aer alitatea și importanța propune- 
rîfi Cuprinse în declarația Consfă
tuirii Comitetului Politio Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia din mai 1980.

hotărîrea 
în țlu- 
rachete 
de ac- 
S.UJL

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că este necesar să se facă totul 
pentru solutionarea problemelor din-' 
tre state numai pe calea pașnică, a 
tratativelor, pornindu-se de la res
pectul independenței fiecărui po
por. de la interesele păcii si colabo
rării internaționale.

Conducătorii de partid si de stat 
ai celor două țări, au acordat o atenție 
deosebită înfăptuirii securității si 
cooperării în Europa, subliniind, și 
cu acest nrilei. necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu re
zultate pozitive, astfel incit aceasta 
să impulsioneze realizarea prevederi
lor Actului final de la Helsinki, ca 
un tot unitar, să stabilească organi
zarea Conferinței pentru dezanga
jare militară si dezarmare pe con
tinent, să asigure continuitatea pro
cesului general-european de edifi
care ș securității si cooperării.

Cele două țări salută reluarea ne
gocierilor de la Geneva ’ dintre 
U.R.S.S. șl S.U.A. în problema mij
loacelor nucleare cu rază medic de 
acțiune din Europa și își exprimă 
speranța că acestea se vor încheia cu 
rezultate pozitive, că vor contribui 
la întărirea securității tuturor state
lor și popoarelor europene în condi
țiile unui echilibru militar stabil în 
Europa la un nivel tot mai scăzut al 
înarmărilor nucleare, la înlăturarea 
pericolului care planează asupra 
popoarelor de pe continent.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov au reafirmat hotărîrea 
celor două țări de a-și aduce si în vii
tor contribuția activă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, bună vecinătate 
și colaborare între țările balcanice, 
pentru întărirea încrederii în Bal
cani. pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă denuclearizată, ca 
o parte a edificării securității și co-

șl

operării în Europa, a întăririi păcii și 
colaborării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
solidaritatea poporului român și po
porului bulgar cu toate statele si for
țele care luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, a rasismului Și apartheidu
lui și -s-au pronunțat pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de a 
se dezvolta potrivit năzuințelor sale 
de libertate, progres și bunăstare, 
fără nici un amestec din afară.

De ambele părți s-a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite, care vor 
da noi impulsuri extinderii și adîn- 
cirii relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, ridicării pe noi trepte a prie
teniei si colaborării româno-bulgare. 
spre binele celor două popoare prie
tene vecine, in interesul cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
borării internaționale.

întîlnirea și convorbirile 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
rășul Todor Jivkov au decurs 
atmosferă de caldă prietenie și stimă 
reciprocă.

Tovarășul Todor Jivkov,. secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, a adresat 
invitația ca tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să 
efectueze. .împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, o vizită oficială de prie
tenie în R.P. Bulgaria. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

Luni seara a sgsit în Capitală 
delegația Partidului Socialist Demo
cratic Italian, condusă de Pietro 
Longo, secretar general al Partidu
lui Socialist Democratic Italian, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist* Român, efec
tuează o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Din delegație mai fac parte Ruggero 
Poletti. vicesecretar general al 
P.S.D.I., deputat în Parlamentul eu
ropean ; Ivanka Corti, membru al 
Direcțiunii, șeful Secției relații inter
naționale a C.C. al P.S.D.I.. Gianni

Democrațic Italian
Moroni, membru al C.C.. șeful Secre
tariatului politic al P.S.D.I.

La . sosire, pe- aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intîmpinați de to
varășii Virgil Cazacu și Constantin 
Dăscălescu, membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Emilia Sonea. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. Lucian Dră
guț. prim-vicepreședinte al Consi
liului Central de Controî Muncito
resc al Activității Economice 
ciale, de activiști de partid.

A fost prezent Benedetto 
relli. ambasadorul Italiei la 
rești.

și So-
Santa-
Bucu-

(Agerpres)

Primire la C.C. al P.C.R.
Luni, tovarășul Virgil Cazacu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit pe tovarășa Mireya Baltra 
Moreno, membru al Comisiei Politice 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Chile, care face o vi
zită prietenească în țara noastră.

Cu această ocazie, tovarășa M. B. 
Moreno a transmis din partea condu
cerii P. C. din Chile, a tovarășului 
Luis Corvalan, secretar general al 
C.C. al P.C.C., un cald salut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist. Ro
mân, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, precum 
și noi succese în prodigioasa Activi
tate pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului român. .

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu 
a rugat să se transmită, din partea 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un salut călduros 
conducerii P. C. din Chile, tovarășu
lui Luis Corvalan și cele mai bune 
urări de succes in activitatea Parti
dului Comunist din Chile.

în cadrul întilnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă privind acti
vitatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Chile și au fost 
abordate unele aspecte ale vieții po
litice internaționale.

La convorbire, 
într-o atmosferă 
au participat 
Turcuș, adjunct 
C.C. al P.C.R.. 
membru al C.C.

care s-a desfășurat 
caldă, tovărășească, 
tovarășii Dumitru 
de șef de sdeție la 
și Renato Cardani, 
al P. C. din Chile.

cola-
dintre 
tova- 
intr-o

De la direcția regională C.F.R. București 
se comunică următoarele :

în urma unor lucrări de introdu
cere în cale a. unor tabliere metalice 
la km 82 plus 274, pe linia de cale 
ferată București—Pitești, astăzi, 19 
ianuarie 1982, se anulează circulația 
trenului accelerat nr. 142 pe întrea
ga distantă Craiova—București Nord.

De asemenea, în ziua de 19 ianua
rie a.c., ca urmare a închiderii cir
culației — de la ora 5 la 20.00 — în
tre stațiile Pietroaia si Leordeni-Ar- 
geș. se anulează trenurile personale 
1 422 și 1 115 pe distanta Titu-Go- 
lești ; trenul personal 1 005 va circu
la prin Videle (in loc de Pitești), cu 
aceeași plecare din București — ora 
14,45 —,' fără oprire pînă la Videle și

Roșiori, după caro va fi îndrumat pe 
linia secundară pină la Costești (so
sire — ora 17,50), de unde continuă 
pe calea normală pină la Craioya — 
Timișoara ; trenurile personale 1 423. 
1 010. 1 091, 1 094, 1 093, 1 096, 2 013 
și 1 098 se anulează pe distanța Pie- 
troaia-Golești-Pitești. circulînd nu
mai pe parcursul București-Titu- 
Pietroaia ; iar trenurile perso-nale 
1 009 și 1 008. cu plecare din Bucu
rești și, respectiv, din Craiova, vor 
aștepta (circa o oră). în seara zilei 
de 19 ianuarie, redeschiderea liniei 
în stațiile Pietroaia și Leordeni-Ar-

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii
■ La întreprinderea de prelucra

re a lemnului Satu Mare a intrat în 
funcțiune o nouă și modernă capa
citate de fabricare a mobilei, care la 
sfîrșitul acestui an va realiza o pro
ducție de 60 milioane lei. In noua 
secție se realizează mobilă de artă 
și tip „Rustic" - biblioteci, holuri etc. 
pentru fondul pieței și pentru export.

■ Printr-o mai bună funcționa
re a instalațiilor și respectarea ri
guroasă o tehnologiilor de fabrica
ție, colectivele de muncă din orașul 
Victoria au reușit să depășească 
prevederile de plan pe primele 15 
zile din acest an, furnizînd supli
mentar economiei naționale aproape 
400 tone clei precondensat, peste 
200 tone rășini urelit, 50 tone 
nitroceluloză etc.

■ Serele de la Tichilești - Brăila, 
care ocupă 10 ha, au produs anul 
trecut legume, răsaduri și flori in 
valoare de 10,9 milioane lei, cu 
1 milion mai mult față de preve
derile de plan. în prezent, zilnic, 
din aceste grădini sub sticlă plea
că spre piețe 30 000 bucăți salată 
verde. Trufanda de Tichilești.

■ In municipiul Rîmnicu Vîlcea
dobîndește contur un nou ansam
blu de locuințe, cartierul Matei Ba- 
sarab. Pină la sfîrșitul anului, aici 
se vor construi și da in folosință 
mai multe blocuri însumînd 400 a- 
partamente. Alte 280 apartamente 
vor fi puse la dispoziția minerilor 
din bazinul carbonifer Berbești- 
Alunu. ,

■ Arhivele Statului din lași au 
sărbătorit recent 150 ani de exis
tență. Documentele achiziționate în 
acest răstimp ocupă aproape 12 km 
de rafturi. Numai în ultimul de
ceniu, această zestre s-a mărit cu 
peste 21 000 piese arhivistice, cele 
mai recente fiind 
crări, manuscrise, 
și cărți donate 
univ. Leon Timofte.

■ Acum vreo patru ani, 
toții din Duda, Vaslui, s-au 
rat la vestea că in satul lor 
începe

^S-au întristat mai apoi văzînd cum

trenează lucrările. Abia după 3 ani 
de 
zut 
ria 
tru 
închisă. Oare de asta a fost con
struită ?

3 Anul 1982 a debutat la între
prinderea de prelucrare a lemnu
lui „23 August" din Tg. Mureș sub 
auspicii foarte bune. Au fost asi
milate în fabricație 30 noi tipuri 
de garnituri de mobilă stil, alte 20 
fiind în curs de asimilare. Prin în
lăturarea locurilor înguste, s-au 
creat spații pentfu încă 10 came
re de uscare. Ca urmare, volumul 
producției destinate exportului a 
crescut, ajungind la 98 la sută din 
totalul producției marfă realizate.

■ Cel mai bine situat competi
tor în concursul „Știință-tehnică- 
producție", la care au luat parte 
peste 1 700 tineri din județul Ma
ramureș, este ing. Liviu Haias, de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru minereuri neferoase 
din Baia Mare, deținătorul a 8 
brevete de invenții și autor al unei 
tehnologii de valorificare a meta
lelor din nămolurile provenite de 
la fabricarea acidului sulfuric. E- 
ficiența economică a tuturor lucră
rilor prezentate de tineri în cadrul 
concursului depășește suma de 15 
milioane lei.

■ Prin folosirea resturilor de ma
teriale rezultate de la producția 
bază, unitățile industriei ușoare, 
cooperației meșteșugărești și 
consum din județul Suceava 
obținut în 1981 
în valoare de 
ne lei,

■ In general 
magazinul Ferometal 
Secuiesc, gestionar Fodor Alexan
dru, nu dispune, printre altele, de 
cuie și rindele. Primele lipsesc cu 
desăvîrșire nu numai aici, ci și din 
depozitele cooperației de consum 
din Gheorgheni și Odorheiu Secu
iesc. Celelalte există, dar ca și cind 
n-ar exista. Se găsesc rindele în
guste, însă fără cuțite, și cuțite late, 
fără rindele pe potrivă...

la începerea construcției au vă- 
prima șarjă de pîine. Dar bucu- 
le-a fost de scurtă durată. Pen- 
că de luni de zile brutăria stă

de 
ale 
de 
au 

q producție marfă 
peste

(Italia)

campionilor europeni: 
(Spania) — Hypo 
19—18 ; Spartak 
Stockholm 31—14 ;

35—5 ; 
Gruen- 

K*n,*,*x*ub MC ma,u 21-- 16 (
Hellas Voorburg (Olanda) — Dimi
trov (Sofia) 21—1G.

(Agerpres)

teatre 19.
t;

Știri sportive
• La Timișoara a luat ființă un 

club specializat de tenis, al doilea de 
acest profil din tara noastră, unitate 
sportivă de înaltă performantă care 
va activa pe lingă C.J.E.F.S. Timiș. 
Crearea T.C.T. vine în întimpinarea 
popularității de care se bucură acest 
sport in orașul de pe Bega. oraș 
care, după cum se știe. în anul 1981 
a găzduit întilnirile din „Cupa Davis“ 
dintre echipa țării noastre si puter
nicele reprezentative ale Braziliei și 
Argentinei. Dealtfel, zilele acestea, 
lotul de tenis al țării noastre. in 
frunte cu Florin Segărceanu — căruia 
i se va alătura si Hie Năstase — 
și-a continuat pregătirile la Timișoa
ra în vederea apropiatei intilniri din 
noua ediție a „Cupei Davîs“. cu 
echipa statului Chile. După cum ne 
declara Alexandru Lăzărescu. secre
tarul Federației române de tenis, 
T.C.T. va funcționa Si ca centru na
ționali de pregătire olimpică. Si încă 
o noutate : două dintre competițiile 
cuprinse în calendarul sportiv pe 
acest an. respectiv campionatele na
ționale de seniori si senioare si cam
pionatele balcanice la acest sport, 
programate în luna august, se vor 
desfășura pe terenurile Tenis-clubu- 
lui din Timișoara. (Cezar Ioana).

• După cum s-a anunțat, campioa
na României la handbal feminin. 
Rulmentul Brașov, a pierdut numai 
la un punct diferență (15—16). me
ciul retur, din Cupa campionilor eu
ropeni. cu echipa cehoslovacă Iskra 
Partizanske. obtinind astfel califica
rea in sferturile de finală. Alte rezul
tate din competiția feminină Cupa

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 șl 22 ianuarie. In țară s Vremea va 
fl rece. îndeosebi noaptea șl dimineața, 
in cea mai mare parte a țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. Fulguieli 
slabe, izolate, vor cădea în jumătatea 
de est a țării. Vintul va sufla slab.

cinema
• Maria Mirabela: DOINA — 9.15; 
11; 12,45; 14,30; 16.15; 10: 1M5. LIRA
- 15,30; 17,30; ........... ......................
1730: 19,30.
• Non stop :
14: 16: 18; 20. 
13,30; 15,45; 18; : 
a Învingătorul
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Saltimbancii : DACIA — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20. MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.31); 15,45; 18: 20.
• Mo nd o umano : FLACĂRA — 15; 
17: io.
• Astrid, dragostea mea t CENTRAL
— »■. 11,15; 1330; 15,45; 18; 20.
• Bronco Billy : PATRIA - 9: 11.30; 
14; 17; 19,30. FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 20.45. MODERN — 0.45; 
li; 13,15: 15,45; 18,15; 39.30.
• Imigranți in Brazilia: SCALA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12,30: 15; 17,15; 20,
BUCUREȘTI — S.30; 10,45; 13; 15,30;

1930. PACEA — 15*30;

VICTORIA
VOLGA - 

2».
: TIMPURI NOI

9;
io: 12: 

; 11.15;

• OZONUL Șl PO
LUAREA. Poluarea continuă
să reducă in mod constant stra
tul de ozon protector al vieții 
pe Pămînt împotriva radiațiilor 
solare ultraviolete, avertizează 
Organizația Meteorologică Mon
dială (O.M.M.) în ceea ce nu
mește „Cea de-a treia declara
ție asupra modificărilor stratu
lui de ozon ca urmare a activi
tăților umane*. Specialiștii 
O.M.M. afirmă că de la nubli- 
carea nrecedentei declarații. în 
anul 1978, nu s-a înregistrat nici 
o ameliorare a situației. Stratul 
dens de ozon, fără de care viața
nu ar fi posibilă ne planeta 
noastră, este situat la o altitu
dine de 20—25 km în jurul sfe
rei terestre. Pe baza probelor 
actuale, specialiștii consideră că

bine

120 milioa-

aprovizionat, 
din Cristuru

Bank (Austria) 
Kiev — Polisens 

S.C. Magdeburg 
— Forst Bressanone (Italia) 
Radnicki Belgrad — S.K. 
weiss Frankfurt pe Main

• La Imst (Austria) s-au dispu
tat Campionatele mondiale de săniu
țe. Proba masculină a fost cîstigată 
de italianul 
timpul de 
Haspinger 
Hansjoerg 
43/100. La

Paul Hildgartner cu 
106”50/100, urmat de Ernst 

(Italia) — 106”71/100 și 
Raffl (T talia) — 107”

feminin ne primul loc s-a 
clasat Maria Luise Rainer . 
cu 108”36/100. Monika Auer (Italia)
— 108”61/100’ s-a clasat pe locul doi, 
urmată de Elena Porosova (U.R.S.S.)
— 109”16/100. în proba săniuțejor de 
două persoane, victoria a fost repur
tată de echipajul italian Hansjoerg 
Raffl și Karl Brunner.
• La arena newyorkeză „Madison 

Square Garden" a luat sfirșit „Tur
neul campionilor" la tenis, victoria în 
meciul final revenind jucătorului 
cehoslovac Ivan Lendl, care l-a în
trecut, după un joc de excelent nivel 
tehnic, in cinci seturi, cu 6—7, 2—6, 
7—S, 6—2, 6—4 pe americanul Vitas 
Gerulaitis.

Proba de dublu a turneului s-a în
cheiat cu victoria perechii John 
McEnroe — Peter Fleming, care a 
ciștigat. cu 6—3. 6—3, finala disputa
tă împotriva cuplului Kevin Curren 
— Steve Denton.

1
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
în general, între minus 15 si minus 5 
grade, iar cele maxime între minus 5 
și plus 5 grade. Frecvent se va produce 
ceață în zonele depresionare si de șes. 
In București : Vremea va fi în general 
rece, cu cerul mai mult senin. Vint 
slab. Se va produce ceață, mai ales di
mineața șl seara. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 9 și minus .5 
grade, iar maximele între zero și plus 
4 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu)

18: 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45-13; 20.15.
• Călăuza : EFORIE — 9; 12; 16; 19. 
e Echipajul : BUZESTI — 16.30: 19,30.
• Ultima vânătoare : FERENTARI — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIITO
RUL — 15.30; 17,30; 19,30.
• Un prieten pierdut : POPULAR — 
15; 17,15; 19,30.
o Pietonii aerului : ARTA — 9; 11,15 J 
13,30; 15.45: 13; 20.
• Nici măcar n-afl visat : PRO
GRESUL — 15,30; 17,30; 19.30.
• Marea evadare : CAPITOL — 9; 
12; 16; 19.
• Pe aripile vlntului : LUCEAFĂRUL 
— 9; 13.30; 18.
• Hangar 18 : FEROVIAR — S; 11,15: 
13.30; 15.45; 18; 20,15. AURORA — 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS - 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Provinciala : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători —
15,30. Numele meu e iubire — 19 :
DRUMUL SĂRi!
• Fontamara : GIULEȘTI —9; 12;
16; 19.
• Toată lumea e a mea > FLOREAS- 
CA — 9; 12; 15,30; 19.

modificarea considerabilă a în
velișului protector de ozon va 
continua si ne viitor, datorită 
mai ales unor intense procese, 
industriale. avioanelor care 
zboară la mari altitudini, uti
lizării masive de îngrășăminte 
chimice și. în mod surprinzător, 
aerosolilor, care conțin o sub
stanță care, răspindită în aer, 
distruge ozonuL
• PIRAJI MODERNI. 

Un vas de pirați a atacat o navă 
de cercetări ihtiologice care se 
afla într-o zonă apropiată de 
litoralul statului malayezian Sa
bah. Pirații au capturat întregul 
echipament științific si toate lu
crurile personale ale participan- 
tilor la expediție* în prezent, 
unele zone ale Oceanului Indian 
au devenit periculoase nu numai 
pentru navigația ambarcațiuni

• Povestea Iui Buddy Holly
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 
CULTURAL — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15. FLAMURA — 9; 11; 
15,30; 17,45; 20.
• Polițist sau delincvent : MUNCA 
15; 17,15; 19,30.
• Yankeu : COSMOS — 15,30; 19.

• Teatrul National „I. L. Caragiaie* 
(sala mică) : Gaițele — 15,30; 19,30; 
(sala Atelier) : ifigenia — 20.
o Filarmonica „George Eneseu" (A- 
teneul Român) ; „Integrala creației 
lui Ludwig van Beethoven". Dirijor : 
Paul Staicu. Soliști : Dan Grigore, 
Alexandru Moroșanu — 19.30.
• Radioteleviziunea Română (sir. Nu
ferilor. studioul 8) : Concert susținut 
de ansamblul „Hyperion" — 19.30.
• Opera Română : Cavallerla rustica
nă, Paiațe — 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19,30.

. Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Gin- 
Rummy — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles 1 — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Marga
reta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de en
gleză — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru):
Jocul vieții și al morții in deșertul 
de cenușă — 19.30: (sala Studio) ;
Inele, cercei, beteală
• Teatrul Giulești (sala Majestic) ; 
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna
sc" (sala Savoy) : Vorba Iui Tănase
— 19.30.
• Teatrul „Ion VasUeseu" — Giur
giu : Piatră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" s 
De la lume adunate — 19. ț
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinocchio
— 17.
• Circul București : Fantastic circ — 
19,30.
• Conservatorul „dorian Porumbes- 
cu“ (sala „George Eneseu") : Con
cert simfonic. Dirijor; Aurel Nicu- 
lescu — 19.

lor turistice sau de agrement, ci 
și chiar pentru mari tancuri pe
troliere și alte vase de transport. 
Pirații folosesc nave rapide și 
sint dotati cu armament modem, 
ceea ce oferă posibilitatea să 
scape adesea de urmărirea uni
tăților de politie. Ei folosesc 
drept baze numeroasele insule 
mici din Oceanul Indian, din 
care unele nici măcar nu sint 
trecute pe hărți.

• MĂSURI ÎMPOTRI
VA POLUĂRII. Guvernul 
elen a anuntat o serie de noi 
măsuri vizind reducerea poluării 
atmosferice la Atena, unde a- 
ceasta a atins un grad deosebit 
de periculos. Măsurile preconi
zate privesc reducerea graduală 
a activității industriilor poluante 
din capitală și împrejurimi, o-

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Tribuna experienței 
Film serial : „Orient-Express" 
Originea omului — serial științific 
Telex
Teleșcoală. 
Clubul tineretului 
Coordonate pakistaneze 
Viața satului 
loot de seri 
Telejurnal
Actualitatea economică 
Urfire-n cuget și simțiri 
Ancheta TV
Jancu Jianu. Balet 
Telejurnal
Portativul fulgilor de nea
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,30 Treptele afirmării 

Film serial pentru copii 
viața economică 
Din țările socialiste 
Miniaturi orchestrale 
Telejurnal 
Muzeele lumii

peste 800 de lu- 
fotografii, cursuri 
de familia prof.

locui- 
bucu- 

va 
construcția unei brutării.

în atenția cititorilor
In aceste zile vp puteți abona la ziarul „Scînteia", 

precum și la alte ziare și publicații preferate, prin oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și difuzării de presă din întreprin
deri, instituții, școli etc., de Ea orașe și sate.

În stâncuriîe marine:

0 uriașă rezervă de materii prime in perspectivă
Resursele minerale submarine 

terii prime de o importantă cu 
metal sint in continuă creștere, 
diminuat considerabil. In aceste 
acordă o mare atenție posibilităților de exploatare a nodulilor poli- 
metalici din adincurile marine. Asupra acestor probleme, ziarul francez 
„Le Monde“ a publicat un amplu material documentar, din care repro
ducem mai jos largi extrase :

reprezintă o imensă rezervă de ma
ntii mai mare cu cit necesitățile de 
iar unele zăcăminte din subsol s-au 
condiții, știința si tehnica modernă

începind cu 1 ianuarie 1982. Fran
ța. Statele Unite. R.F.G. și Marea 
Britanie pot să acorde cetățenilor 
lor permise exclusive de explorare 
a nodulilor polimetalici din marile 
adîncuri marine, fiind înțeles că 
permisele de exploatare nu vor pu
tea fi .eliberate înainte de 1 ianuarie 
1988.

Să precizăm de la început că. din 
1970, a fost acceptat de toată lumea 
principiul potrivit căruia avuțiile 
minerale din marile adincuri marine 
constituie „patrimoniul comun al u- 
maniiății", care trebuie să fie ex
ploatate în beneficiul tuturor. și în 
mod deosebit în profitul tarilor in 
curs de dezvoltare.

Nu incape nici o îndoială că no
dulii polimetalici există. Este, de a- 
semenea, un lucru cert că ei 'Conțin 
mult manganez si fier, ceva nichel, cu
pru și cobalt, conținutul acestor trei 
metale din urmă reprezentind de 
fapt valoarea nodulilor. Dar cite mi
liarde de tone de noduli interesant! 
pentru conținutul lor de nichel, cu
pru și cobalt există ? Cite miliarde 
de tone s-ar putea recupera ? Ce 
tehnici ar trebui inventate pentru a 
colecta noduli de la’adincimi marine 
de 4 500 și 5 500 metri si pentru a 
trata aceste minereuri de un gen 
nou ? La cit s-ar ridica investițiile 
necesare ? Care ar fi cheltuielile de 
funcționara a instalațiilor de exploa
tare a acestor resurse la scară in
dustrială ?

La toate aceste întrebări nu se 
poate da. deocamdată, un răspuns 
precis. Este deci imposibil actual-

mente de a ști dacă nodulii consti
tuie un izvor de bogăție despre care 
să se poată spera că va fi in curind 
la dispoziția oamenilor sau dacă, 
pentru un timp încă destul de lung, 
ei nu vor reprezenta mai mult un 

«mit derit o rezervă exploatabilă.
Cea mai mare parte a nodulilor au 

forma și aspectul unor cartofi arși, 
în greutate de citeva zeci sau .sute de 
grame, deși există si unii asemănă
tori unor pietre care ajung la citeva 
șute de kilograme.

Cum s-au format nodulii nu se 
știe exact Potrivit opiniei celei mai 
răspindite. ei s-ar datora, unor foar
te lente procese fizico-ch'imice sau 
(și) biologice, ritmul de depunere a 
straturilor concentrice fiind de or
dinul a 1—5 mm la„. un milion de 
ani. Alti specialiști consideră insă 
că nodulii s-ău format rapid sub e- 
fectul unor evenimente submarine 
brutale si scurte (erupții vulcanice, 
scurgeri de ape termale masive).

Primul studiu sistematic asupra 
nodulilor a fost întreprins de ame
ricanul John Mero, care a publicat 
în 1965 rezultatul cercetărilor sale. Po
trivit acestora, numai pe fundul Co
ceanului Pacific ar fi 1 660 miliarde 
de tone de noduli. care ar conține 
ca resurse potențiale : 365.2 miliarde 
tone de manganez. 16,6 miliarde de 
tone de nichel. 8,3 miliarde de tone 
de cupru și 3,32 miliarde tone de co
balt. Calculele întocmite ulterior. în
tre 1975—1977. de un consorțiu fran
cez. ajung însă la o cifră mai mo
destă : 100 miliarde de tone de no
duli. dintre care numai 1 miliard de

tone ar avea conținutul și densitatea 
care să merite să fie exploatate. Ac
cidentele topografice, iregularitățile 
de densitate și de conținut sporesc 
dificultățile pe care le comportă co
lectarea nodulilor.

în vederea colectării au fcet 
concepute diverse procedee, dintre 
care cel mai promițător este asocierea 
dragării cu pomparea. Se apreciază 
că pentru a fi viabilă, o exploatare 
industrială ar trebui să trateze anual 
3 milioane de tone , de noduli „us- 
cați" (adică să r-ecolteze 4 milioane 
de noduli „umezi"). Dar pentru a- 
ceasta este nevoie de o „pompă 'as
piratoare" gigantică. Numiți capul 
aspirator al acestei pompe ar tre
bui să fie de o lărgime de vreo 20 
de metri. Tubul, lung de 6 000 me
tri, ar trebui să aibă diametrul inte
rior de 50 de centimetri. Operația de 
colectare poate fi comparată cu is
prava cuiva care, agățat pe un su
port mobil ce s-ar balansa în aer la 
500 metri înălțime, ar vrea să cu
leagă romburile de pavaj de ne o 
suprafață de 5 000 kilometri pătrați 
cu un aspirator cu deschidere de 2 
metri și tubul cu diametrul- de 5 cen
timetri, într-o noapte cețoasă, fără 
lună.

Tot în vederea colectării a fost 
conceput si un alt mijloc : un sistem 
de transportoare (navete) automati
zate nelocuite. care ar coborî pe 
fundul mării un lest format din re
ziduuri neutilizabile și ar ridicai la 
suprafață noduli polimetalici.

în ceea ce privește tratarea 
nodulilor, sint in studiu două meto
de : cea hidrometalurgică. potrivit 
căreia nodulii sint dizolvați intr-un 
acid si apoi soluția obținută este tra
tată cu solventi care separă nichelul, 
cuprul si cobaltul ; și cea pirohidro- 
melalurgică. care comportă o fuziune 
la 200—1 400 grade Celsius.

în încheierea articolului se preci
zează că, ccl puțin în actualul stadiu 
al tehnicii, exploatarea nodulilor po- 
limetalici se dovedește a fi „o Între
prindere costisitoare". Cu toate a- 
cestea, pină acum s-au constituit 
șase consortii — unele naționale, al
tele internaționale — pentru a ac
ționa in acest domeniu in oare se 
pun mari speranțe.

bligația de a folosi carburanți 
de calitate superioară și instala
rea de filtre și alte echipamente 
pentru reducerea infestării at
mosferice.

• O „COBRĂ" A O- 
CEANELOR. Participanții la 
un congres desfășurat la Delhi 
au elaborat „cartea de vizită" a 
așa-numitei meduze roșii, denu
mită științific „Chironex flec- 
keri", și considerată una dintre 
cele mai periculoase viețuitoare 
de pe planeta noastră. Savanții 
atrag atenția că această meduză,

care trăiește în apele din apro
pierea țărmurilor Oceanului Pa
cific și ale Oceanului Indian, 
poate provoca rapid moartea in 
dureri atroce. Cunoscută sub 
numele englezesc de „Gelly 
fish", ea are un diametru de 
10—20 cm și este dotată cu 
50 de tentacule de 30—40 cm 
lungime, avînd. la rindul lor, în 
total aproximativ 750 000 de ce
lule minuscule încărcate cu un 
venin foarte asemănător cu cel 
al cobrei. Această substanță to
xică este una dintre cele mai 
periculoase identificate pînă in 
prezent, ea putînd provoca 
moartea Instantanee sau in in

terval de numai cîteva minute, 
în funcție de locul in care tenta
culele au atins victimele. Pînă 
acum nu se cunoaște un antidot 
eficace împotriva „mușcăturii" 
acestei viețuitoare marine, iden
tificată pentru prima dată cu un 
deceniu in urmă de cercetătorii 
din Australia, în apropierea țăr
murilor de nord ale continentu
lui.

• EPIDEMIA DE 
„PNEUMONIE TOXICĂ" 
din Spania — de fapt o intoxi
cație in masă datorită punerii în 
circulație de către speculanți a 
unui ulei alterat — continuă să 
facă victime. După cum s-a 
anuntat la Madrid, numărul per
soanelor care au decedat în urma

consumului de ulei alterat se 
ridică în prezent la 245. Pe de 
altă parte, potrivit unui comu
nicat oficial dat publicității la 
Madrid, in Spania există apro
ximativ 16 000 de persoane afec
tate de această gravă • maladie, 
dintre care 351 continuă să fie 
spitalizate.

• CONGRESUL OR
HIDEELOR. Orhideea, floarea 
exotică considerată a fi „rezer
vată" exclusiv celor foarte bo- 
gați, va fi în curind cultivată în 
ferme de dimensiuni reduse din 
zonele rurale ale Filipinelor. A- 
cesta va fi unul dintre punctele 
de pe ordinea de zi a celui de-al 
patrulea Congres priv.ind orhi
deele, care urmează să se des
fășoare la Manila, în perioada

27 februarie—4 martie. Se aș
teaptă ca la congres să participe 
reprezentanți ai țărilor membre 
ale Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.), ca 
și ai altor state. Cu acest prilej 
va fi deschisă și o expoziție cu- 
prinzînd exemplare din speciile 
cele mai rare și mai frumoase 
de orhidee.

• ALFABETUL MOR
SE LA INDEMINÂ ORI
CUI. Specialiștii niponi au 
realizat un dispozitiv în vederea 
decodării instantanee a mesaje
lor transmise în alfabetul Morse. 
Dispozitivul este racordat la un 
ecran de televiziune pe care, pe 
măsura recepționării, apar în 
clar cuvintele mesajului.
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„Președintele României - exponent de seamă 
al aspirațiilor de pace, destindere și cooperare 
ale poporului român și ale tuturor popoarelor" 
Aprecieri elogioase în presa internațională privind activitatea tovarășului 

Nîcolae Ceaușescu, politica internă și externă a țării noastre

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Sudanului

Ideile președintelui Nicolae Ceaușescu. poziția României în proble
mele cardinale ale contemporaneității, realizările remarcabile ale po
porului român in anii construcției socialiste rețin atenția unor organe 
de presă de peste hotare. Totodată, in diverse țări ale lumii au loc 
manifestări dedicate țării noastre. '

Relatind pe larg despre inițiativele 
de pa.ee ale tovarășului Nico.ae 
Ceaușescu. agenția italiană ECO- 
MONlj PRESS subliniază că ele ca
pătă o semnificație aparte, pre
ședintele României fiind un expo
nent al aspirațiilor fundamentale ale 
tuturor popoarelor. Obiectivul aces
tei acțiuni este de a se ajunge la o 
■pace adevărată, la baza căreia să se 
afle nu numai uu echilibru al mij
loacelor de distrugere, dar și distru
gerea lor — relevă agenția. Practic, 
președintele român se pronunță pen
tru o Europă fără arme nucleare, 
pentru neinstalarea de mijloace de 
distrugere și retragerea celor exis
tente.

Ziarul kuweitian de limbă arabă 
„AL-SIYASA" a publicat un am
plu articol. însoțit de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu. con
sacrat politicii externe românești, 
acțiunilor țării noastre pentru rezol
varea pe cale pașnică a problemelor 
internaționale, pentru realizarea în
țelegerii. păcii și securității în lume. 
Se reliefează îndeosebi importanța 
și actualitatea inițiativelor de pace 
lansate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Inclusiv pozițiile con
structive adoptate in vederea unei 
reglementări juste și durabile a si
tuației din Orientul Mijlociu. In ar
ticol se exprimă convingerea că ini
țiativele românești, care cheamă la 
soluționarea problemelor ce confrun
tă omenirea fără a se recurge la fo- 
lrași-ea armelor, se vor bucura de 
sprijinul deplin al popoarelor arabe.

Cotidianul srilankez ..DAILY 
MIRROR" relevă intr-un articol că, 
în anii construcției socialiste, po
porul român ă realizat „transformări 
radicale in v;ața economică și soca- 
lă a tării". Se subliniază că succese 
deosebite an fost obținute după anul 
19S5. România cunoscind o accen
tuată dezvoltare economică. Dună 
această dată, relevă ..Daily Mirro~“. 
s-au întreprins acțiuni susținute 
pentru „sporirea participării maselor 
la conducerea societății românești, 
pentru aplicarea fermă a principiu
lui autoconducerii și autoadministră- 
rii unităților economice și localități
lor. pentru extinderea continuă a 
democrației".

ORIENTUL MIJLOCIU
KUWEIT 18 (Agerpres)1— Emirul 

Kuweitului. șeic Jaber Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah. l-a primit pe 
Charles Percy, președintele Comite
tului pentru relații externe ai Sena
tului S.U.A.

KUWEIT 18 (Agerpres) — Emirul 
Kuweitului, șeic Al-Ahmed Al-Sabah. 
l-a primit pe secretarul general al 
Ligii Arabe. Chedli Klibi. care între
prinde un turneu in unele țări din 
Orientul Mijlociu. în cursul convor
birii care a avut loc cu acest prilej 
au fos,t discutate unele probleme ce 
preocupă în prezent țările arabe, 
între care și pregătirile pentru relua
rea lucrărilor reuniunii arabe la 
nivel înalt de la Fes. întreruptă la 
2S noiembrie.

Revista malayeziană „HER WORLD" 
publică un articol în care elogiază 
activitatea prodigioasă — științifică 
și politică — a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Sint 
publicate, de asemenea, date edifi
catoare despre viața și activita
tea social-politică a femeilor din 
România.

Un set de cărți românești cuprin- 
zînd lucrări din gindirea .social-politi
că a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Precum și cărți din domeniul istoriei 
și educației din România a fost do
nat de ambasada țârii noastre ' la 
MONTEVIDEO Bibliotecii naționale 
ă Uruguayului.

Oficialitățile locale, reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii au re
levat valoarea teoretică și științifică 
a lucrărilor oferite.

La școala „Republica Socialistă 
România" din orașul cubanez 
ALQUIZAR a avut loc o manifestare 
dedicată țării noastre. Cu acest pri
lej, directorul școlii a subliniat, în 
cuvîntul său. evoluția pozitivă a re
lațiilor de cooperare dintre Româ
nia și Cuba in diverse domenii.

La manifestare —. care a cuprins 
un program artistic prezentat de 
elevii școlii — au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al Cubei, ai oficialităților lo
cale- de partid și de stat, precum și 
ai ambasadei tării noastre la Havana.

Sub titlul „Drumul înfrățirii daco
române", revista trimestrială „BUL
LETIN". editată in Brazilia de cen
trul latino-american al Colegiului 
de studii geto-druidice, publică un 
material însoțit de o hartă si ilustra
ții referitor la cucerirea și romani
zarea Daciei, cit și la cultura si ci
vilizația dacă pe baza monumentelor 
arheologice din Munții Orăstiei. în 
articol se subliniază că „Romaniza
rea acestui colt al Europei orientale 
și continuitatea populației autohtone 
de-a lungul unui mileniu de invazii 
se află la originea limbii române, a 
ponorului român și a României".
. Săotămînalul grec „KIRIAKATIKI 
ELEFTHEROTYPIA" a publicat ar
ticolul „O călătorie in tara lui 
Ceaușescu — o primă cunoștință cu 
România", semnat de cunoscuta scri
itoare și ziaristă Tatiana G-ritsi 
Milliex. In articol sint prezentate

CAIRO 18 (Agerpres) — Ministrul 
israelian al apărării. Ariei Shaon. 
care face o vizită oficiala in Egipt, a 
avut convorbiri cu viceoremierul și 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne. Kamal Hassan Aii, in legătură 
cu acțiunile care au loc pentru re
tragerea completă a Israelului din 
Peninsula Sinai, prevăzută pentru 28 
aprilie 1B82.

AMMAN 18 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Io~daniei l-a primit pe 
Nicholas Veliotes, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A... care face o 
vizită oficială la Amman.

Emisarul american a informat ofi
cialitățile iordaniene asupra convor
birilor purtate de secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig, la Cairo 
și Tel Aviv. 

realizările importante ale poporului 
român, aspecte urbanistice, in spe
cial din capitala tării. bogăția și 
importanta cultural-istoricâ a mu
zeelor din România, ajutorul si grija 
statului român pentru păstrarea te
zaurului de artă. .

La Universitatea statului Ohio, din 
COLUMBUS. a fost organizată 
„Ziua României". In program au fi
gurat o conferință referitoare la 
semnificația istorică a Unirii Princi
patelor Române, un moment artistic 
susținut de membrii formației „Hai
ducii" de la această universitate, ver
nisajul unei expoziții de carte ro
mânească la biblioteca universității 
și prezentarea filmului „Columna 
lui Traian". Din partea Ambasadei 
României la Washington și a Biblio
tecii române din New York au fost 
donate bibliotecii universității 200 
de volume.

La reușita acestor acțiuni și-<au 
dat concursul cursanții programu
lui de limbă română de la universi
tate, la care sint înscriși in prezent 
142 de studenti americani.

Apropiata aniversare a Unirii Prin
cipatelor este marcată s'i de ziarul 
italian „L’UMANITA". care publică 
articolul „Un moment crucial’ din 
istoria poporului român". Dună ce 
prezintă principalele faze ale reali
zării Unirii, arătindu-se că „Astfel 
se întemeia statul national modern 
român, rezultat de importanță ho- 
tăritoare in procesul de înfăptuire a 
ideilor si aspirațiilor unitare ale 
românilor de pe cei doi versanți ai 
Carpaților". se pune în evidentă 
rolul maselor orășenești st țărănești 
în concretizarea acestui obiectiv. 
Ziarul încheie cu un citat din inter
viul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in 1979. ziarului spaniol 
„Pueblo", in care se subliniază : „în
făptuirea Unirii Principatelor a 
marcat de fapt constituirea statului 
național român, formarea națiunii 
române. Aceasta a deschis calea 
dezvoltării moderne, progresului eco- 
nomico-social. cuceririi independen
ței de stat si înfăptuirii în 1918. a 
statului național unitar român".

TELEVIZIUNEA CANADIANĂ a 
transmis o emisiune consacrată obi
ceiurilor populare din Maramureș și 
alte regiuni ale Transilvaniei si a 
evidențiat semnificația folclorului 
în istoria acestui străvechi teritoriu 
românesc. Emisiunea respectivă face 
parte din ciclul pe teme din istoria 
României, care va fi continuat.

(Agerpres)

Situația 
din Salvador

SAN SALVADOR 18 (Agerpres) -
Frontul Farabundo Marti de Elibe
rare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.) a anunțat că a atacat în 
patru, rinduri armata salvadoriană- in 
departamentul Usu’.utan și a captu
rat sute de arme. Totodată. F.M.L.N. 
a afirmat că a ocupat localitățile 
Jocaitique, Corinto și Sensembra d'n 
departamentul Morazan, din estul 
țării, și localitatea San 'Fernando din 
departamentul . Chalatenango. din 
partea nordică a țârii.

Un purtător de cuvint militar, citat 
de agenția France Presse. a recu
noscut că situația este „dificilă" la 
Jocaitique.

KHARTUM 18 (Agerpres). - La 
Khartum a avut loc un schimb de 
mesaje de prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
.al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Gaafar Mohammed El Ni- 
meiri, președintele Uniunii Socialis
te Sudaneze, președintele Republicii 
Democratice Sudan.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fo3t adresate președin
telui Sudanului urări de sănătate- și 
fericire personală, de succes și 
prosperitate poporului sudanez prie
ten.

Președintele Gaafar Mohammed El 
Nimeiri a transmis, la rindul său., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sin
cere mulțumiri pentru mesaj și cele 
mai bune urări de sănătate, și feri
cire personală, de progres si bună
stare poporului român prieten. Pre

Convorbiri economice româno-mauritane
NOUAKCHOTT 18 (Agerpres). — 

Locotenent-colonel Maaouya Ould 
Ahmed Taya, membru al Comitetului 
Militar de Salvare Națională, prim- 
ministru al guvernului mauritanian. 
l-a primit ne Marin Caoisizu. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimentare, 
care efectuează o vizită in Republica 
Islamică Mauritania, la invitația mi
nistrului mauritanian al pescuitului 
și economiei maritime, Soumare Sil- 
man.

Cu acest orilei s-a trecut in re
vistă evoluția raporturilor de coope
rare prietenească statornicite intre 
cele două țări, exprimindu-se dorin
ța de a se acționa pentru adincirea

Rezultatele alegerilor parlamentare parțiale din Franța
PARIS 18 (Agerpres) — In patru 

circumscripții electorale franceze în 
care rezultatele alegerilor parlamen
tare din vara trecută au fost invali
date au avut loc duminică alegeri 
legislative parțiale. Victoria a reve
nit candidaților partidelor Adunarea 
pentru Republică și Uniunea pentru 
Democrația Franceză.

Agenția France Presse relevă câ 
socialiștii împreună cu comuniștii 
continuă să dețină in Adunarea Na
țională o amplă majoritate, dispunînd

ILE DE PRESA 
e scurt

IN COMUNICATUL DIRECȚIEI 
CENTRALE DE STATISTICA A 
R.D.G. cu privire la realizarea pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale a R D. Germane ne anUl 
1931. dat publicității Ia Berlin, se 
arată că anul trecut, in comparație 
cu 1930. sporul venitului național 
al R.D.G. a fost de 5 lg sută, pro
ducția industrială a. crescut cu 5,9 
la sută, productivitatea muncii — 
cu peste 5 la sută, iar veniturile 
reale pe locuitor — cu 4 la sută. 
Volumul comerțului exterior a fost 
mai mare cu 10 la sută.

LA ROMA, președintele Republi
cii Islamice Pakistan, Mohammad 
Zia-ul Haq. aflat în Italia intr-o vi
zită oficială de patru zile, a conferit 
cu președintele tării, Alessandro 
Pertini și cu primul ministru. Gio
vanni Spadolini. asupra unor pro
bleme de interes comun. 

ședintele Sudanului a dat o înaltă 
apreciere realizărilor ponorului ro
mân în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, rolului deter
minant ce revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu în realizarea aces
tei grandioase opere, precum si ac
tivității sale neobosite în folosul 
păcii, dezarmării, independentei po
poarelor si înțelegerii in lume.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Nimeiri a ambasadorului României 
la Khartum. Dumitru Ristea.

Au fost evidențiate, cu acest prilej, 
evoluția, pozitivă a relațiilor româ- 
no-sudaneze. importanta' pe care o 
au intilnirile la nivel înalt pentru 
aprofundarea continuă a raporturilor 
de prietenie și cooperare si pentru 
conlucrarea fructuoasă a celor două 
țari pe plan internațional.

si extinderea colaborării bilaterale 
In domeniile oolitic, economic si 
cultural, pentru consolidarea conlu
crării oe olan international.

Ministrul secretar de stat român 
a avut convorbiri cu ministrul mau
ritanian al pescuitului si economiei 
maritime. privind dezvoltarea în 
continuare a cooperării în domeniul 
pescuitului oceanic. El s-a întâlnit, 
de asemenea, cu miniștrii afacerilor 
externe si cooperării, echipamentu
lui. transporturilor si telecomunica
țiilor. dezvoltării rurale, precum si 
comerțului si industriei, cu care a 
examinat posibilitățile extinderii co
laborării economice româno-mauri
tane.

de 38 de mandate peste numărul de 
246 ce reprezintă jumătate plus unu 
din total, la majoritatea guvernamen
tală adăugindu-se. de asemenea, cele 
44 de locuri ale comuniștilor.

în urma alegerilor. , cele 491 de 
locuri ale Adunării Naționale sint re
partizate in felul următor : Partidul 
Socialist Francez — 284. Partidul Co
munist Francez — 44, Adunarea pen
tru Republică — 90. Uniunea pentru 
Democrația Franceză — 63. alți
deputați — 10.

LA DAR ES SALAAM, președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma. care face o vizită la Dar 
Es Salaam, a avut convorbiri cu 
președintele Tanzaniei. Julius Nye- 
rere.

REUNIUNEA DE LA KEY 
BISCAYNE. C.E.E.. Japonia și Ca
nada au subliniat simbătă. la în
cheierea reuniunii economice de 
la Key Biscayne. care a durat două 
zile, „situația extrem de critică pe 
termen scurt a comerțului interna
țional și necesitatea de a întreprin
de eforturi speciale pentru a rezol
va problemele actuale", a declarat 
William Brock, reprezentant spe
cial al președintelui Reagan pentru 
problemele comerciale. Brock a 
adăugat că participanții au conve
nit „să adere la litera si spiritul 
G.A.T.T. pentru a evita ca fricțiu
nile comerciale să se extindă și 
asupra altor sectoare". Participan-

împotriva înarmărilor, pentru pace
„Cea mai mare manifestație antirăzboinică 

din istoria Portugaliei"
LISABONA. La Lisabona a avut 

loc un MARȘ AL PĂCII la care au 
participat peste 200 000 de locuitori 
ai capitalei lusitane, organizat din 
inițiativa a peste 300 de organizații 
politice, progresiste, sindicale. de 
femei, de tineret și religioase. De
monstrația a fost apreciată de zia
rele din Lisabona drept cea mai 
mare manifestare antirăzboinică din 
întreaga istoric a Portugaliei.

BONN. în numele celor un mi
lion de membri pe care îi repre
zintă.' delegații la Conferința din 
landul Bavaria a Uniunii Sindicate
lor Vest-Germane (D.G.B.) au cerut 
guvernului federal de la Bonn să 
depună eforturi in vederea dimi
nuării pericolului pe care il repre
zintă armele nucleare pentru Euro
pa, acționînd pentru anularea de
ciziei N.A.T.O. din decembrie 1979

HAGA 18 (Agerpres) — în semn 
de protest fată de transportul prin 
Olanda al munițiilor armatei ame
ricane destinate unităților staționate 
in R.F.G.. un grup de acțiune olan-

„Să fie anulată decizia privind amplasarea 
de noi rachete cil rază medie de acțiune 

în Europa"

Alegerile prezidențiale din Finlanda
HELSINKI 18 (Agerpres). — Cei 

aproximativ 3,9 milioane cetățeni cu 
drept de vot din Finlanda au fost 
chemați, duminică și luni. în fata ur
nelor. în cadrul primei etape a scru
tinului pentru desemnarea viitorului 
șef al statului. Potrivit legii electo
rale finlandeze, in prima etapă a 
scrutinului sint desemnați, din rîn- 
dul a 2 400 de candidați, cei 301 mari 
electori care, la 26 'ianuarie. îl vor 
alege, prin vot secret, pe noul pre
ședinte al republicii.

Principalele formațiuni politice au 
desemnat un număr de opt candidați 
la funcția de președinte al Finlan
dei. între care actualul prim-minis- 
tru Mauno Koivisto (candidat al 

O CHEMARE A PREȘEDINTELUI PAKISTANULUI. In cadrul unei con
ferințe organizate de Academia pakistaneză de litere, președintele Pakis
tanului, Mohammad Zia-ul Haq, a adresat scriitorilor, poeților și filozofilor 
din țările sudului Asiei un apel pentru ca aceștia să-și sporească rolul in 
lupta pentru reducerea tensiunilor, pentru promovarea păcii și a prieteniei 
în această regiune. Șeful statului pakistanez a chemat oamenii de litere 
și filozofii din întreaga lume să lanseze o campanie unită împotriva norilor 
grei care intunecă cerul întregii planete. Dezvoltarea științei și a tehnolo
giei intr-un ritm deosebit de rapid a furnizat omului arme distrugătoare. 
A deschide oamenilor ochii asupra utilizării pozitive o acestei mari forțe 
care este știința e o datorie - a subliniat el.

ții și-au luat, de asemenea, angaja
mentul să acționeze in continuare 
pentru un comerț mai liber.

VIOLAREA SPAȚIULUI AERIAN 
AL MOZAMBIpULUI. După cum 
a transmis duminică postul de ra
dio mozambican. în ultimele șase 
săptămini. aviația R.S.A. a survo
lat de 11 ori spațiul aerian al Mo- 
zambicului. în primele două săp- 
tăm:ni ale acestui an. avioane mi
litare ale R.S.A. au violat in trei 
rinduri spațiul aerian al Mozambi- 
cului. Postul de radio citat a pre
cizat că aceste zboruri a.tl avut ca 
scop lansarea de’ agenti. aprovizio
narea unor grupuri sud-africane 
de comando, culegerea de informa
ții privind amplasarea unităților, 
militare mozambicane.

Purtind panouri cu lozinci prin 
care se cerea încetarea cursei înar
mărilor. realizarea securității si 
cooperării europene. interzicerea 
bombei cu neutroni, demonstranții 
au parcurs principalele străzi ale 
orașului.

In cadrul mitingului care a avut 
loc in continuare, vorbitorii au ce
rut autorităților portugheze să nu 
admită amplasarea armelor nucle
are pe teritoriul național portughez.

privind instalarea noilor rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe teritoriul unor țări vest- 
curopene.

Participant!! la conferința amin
tită și-au exprimat, de asemenea, 
speranța că negocierile de la Ge
neva dintre Uniunea Sovietică si 
Statele Unite privind limitarea ar
mamentelor nucleare se vor încheia 
cu succes.

dez a blocat calea ferată între lo
calitățile Roodeschool si Groningen. 
Trenul fusese încărcat cu muniții in 
portul DelfzijI și urma să traverse
ze tot teritoriul olandez.

Partidului Social-Democrat). care 
asigură și interimatul prezidențial. 
Johannes Virolainen. din di-"'a 
Partidului de Centru, și Harri fel- 
keri. fost guvernator al Băncii Fin
landei. susținut de Partidul Coaliției 
Naționale.

După, cum s-a anunțat la Helsinki, 
participarea la alegeri a foit masivă, 
în cursul zilei de duminică orezen- 
tindu-se la urne 65 la sută dintre ale
gători. iar oină luni seara — circa 
90 la sută, procent record in aceas
tă țară.

După centralizarea voturilor, rezul
tatul primei etape a scrutinului va fi 
cunoscut in cursul zilei de marți.

Rigorile iernii
Valul de frig polar care afectează 

Statele Unite de circa o săptămână 
a atins duminică cote record șt a 
făcut ca numai in citeva zile numă
rul victimelor acestei ierni aspre să 
ajungă la 268. Termometrul oficial 
al stației meteorologice din statul 
Minnesota s-a spart la minus 43 
grade Celsius, dar, potrivit experți- 
lon, gerul a atins. aici minus 50 
grade. Temperaturi foarte scăzute 
au ■ mai fost înregistrate in statele 
Wisconsin — minus 32 grade Celsius, 
New York — minus 26 grade Cel
sius, precum și in Ohio.

Dacă nordul și coasta răsăriteană 
a S.U.A. sint afectate de inghet și 
de zăpadă, viaturile calde suflind 
dinspre canioane au devastat nor
dul și sudul Munților Stincoși.

IUn nou și important moment în dezvoltarea relațiilor de prietenieși colaborare II ultilaterală româno-bulgare
Pentru poporul nostru constituie 

un motiv de profundă satisfacție 
faptul că relațiile româno-bulgare, 
de prietenie strinsă și colaborare rod
nică. se dezvoltă pe trepte tot mai 
înalte. reliefindu-se ca un factor 
important al accelerării construcției 
noii orinduiri in cele două țări, al 
progresului lor general. Evoluția as
cendentă a raporturilor reciproce este 
din nou confirmată acum, la început 
de an, prin rezultatele rodnice ale 
vizitei de prietenie întreprinse în 
Romania, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către tovarășul 
Todor Jivkov, ale convorbirilor la 
nivel înalt, care înscriu o nouă și re
marcabilă pagină în cronica legătu
rilor — cu vechi și bogate tradiții — 
dintre țările și popoarele noastre 
vecine.

Avind ca temelie trainică princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești, 
beneficiind de cadrul politico-juridic 
pe care-1 constituie Tratatul româ- 
no-bulg-ar și declarațiile comune în
cheiate la nivel înalt, aceste relații 
s-au extins și s-au aprofundat an 
de an. dobindind un conținut tot mai 
bogat. Trăinicia sentimentelor care 
leagă cele două popoare și-a găsit o 
nouă și vie expresie in ospitalitatea 
de care s-a bucurat și de data aceas
ta înaltul oaspete pe solul Româ
niei, in căldura cu care a fost 
înconjurat, in aplauzele și ovațiile 
ce au exprimat satisfacția pentru 
noua intilnire româno-bulgară la ni
vel înalt, pentru dezvoltarea .conti
nuă a conlucrării noastre rodnice.

Și de data • aceasta a fost reliefat 
rolul hotăritor pe care-1 au pentru 
dezvo’tarea re’ațiilo- reciproce legă
turile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
cărora le revine meritul istoric de a 
fi înscris întărirea continuă a prie
teniei și conlucrării dintre cele două 
țări și popoare ca una din preocu
pările Io- maiore. în acest cadru 
se reliefează puternic excepționala 
contribuție — evocată si cu pri’eiul 
actualului dialog — adusă de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 

Jivkov, care, prin intilnirile lor frec
vente. devenite o practică de lucru 
sistematică, prin însemnătatea pro
blematicii abordate, prin voința ma
nifestată de a propulsa mereu ra
porturile de conlucrare dintre cele 
două țări și, popoare au conferit a- 
cestora dimensiuni mereu mai largi, 
le-au deschis perspective tot mai 
fertile. Rolul deosebit de important 
al ințîlnirilor și convorbirilor ro
mâno-bulgare la nivel înalt a fo6t 
puternic reliefat de cei doi condu
cători și cu prilejul înminării de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășului Todor Jivkov a Ordinu
lui „Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa I, cu eșarfă, conferit 
pentru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării djntre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre România și 
Bulgaria, la întărirea prieteniei din
tre poporul român și poporul bulgar, 
la promovarea cauzei genera’e a so
cialismului. păcii și colabo-ării inter
naționale. cu prilejul împlinirii virs- 
ței de 70 de ani.
. Noul dialog la nivel înalt — des
fășurat in atmosfera de caldă prie
tenie. deplină înțelegere si stimă re
ciprocă ce caracterizează ansamblul 
raporturilor româno-bulgare — a în
vederat încă o dată, cu putere, voin
ța comună de extindere si aprofun
dare a conlucrării dintre cele două 
tari si ponoare.

In acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Doresc să-mi 
exprim convingerea că. Drin eforturi 
comune, aceste bane relații vor cu
noaște si in viitor o dezvoltare con
tinuă. afirmîndu-se tot mai puternic 
'ca un exemplu de raporturi intre 
țări socialiste vecine si prietene, 
între ponoare libere si independente, 
care conlucrează si se întraiutorea- 
ză frățește in edificarea socialismu
lui in patriile lor. in lupta pentru co
laborare și .Pace". La rindul său. to
varășul TODOR JIVKOV, exDrimm- 
du-si satisfacția pentru spiritul de 
prietenie si intelecere in care s-au 
desfășurat convorbirile, a declarat : 
„Nu am nici o îndoială că la fel ca 
intilnirile noastre de pinâ acum, si 
această intilnire va da noi impulsuri 
dezvoltării prieteniei si colaborării 

dintre cele două partide, popoare si 
țări ale noastre".

In această ordine de preocupări, 
dialogul. a prilejuit o aprofundată 
analiză a stadiului actual și a . per
spectivelor relațiilor bilaterale. Așa 
cum se consemnează si in Comuni
catul dat publicității, s-a constatat 
cu satisfacție că înțelegerile conve
nite anterior sint traduse in viată, 
asigurind amplificarea conlucrării 
dintre cele două partide, țări si po
poare.

Se dezvoltă cu succes conlucrarea 
pe tărim economic, elocvente exem
ple în acest sens fiind edificarea 
prin eforturi comune a întreprinde
rii de mașini , și utilaje, grele Giur
giu — Ruse, pr.ecum si a complexu
lui hidrotehnic Turnu Măgurele t- 
Nicopole — obiective de însemnăta
te majoră pentru economiile națio
nale ale României si Bulgariei.

Pe această linie, noul dialog la 
nivel inalt româno-bulgar a deschis 
perspectivele unei marcante si sub
stanțiale dezvoltări a conlucrării eco
nomice, Informarea reciprocă pri
vind mersul construcției socialiste 
în cele două țări, asupra modului 
cum se înfăptuiesc hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al P.C.R. și ale 
Congresului al XH-lea al P.C.B. a 
dus la concluzia că succesele obți
nute de popoarele român si bulgar 
în dezvoltarea si modernizarea eco
nomiei asigură o bază temeinică 
pentru intensificarea in continuare a 
raporturilor reciproc avantajoase. 
Dacă in perioada 1976—1980 volumul 
schimburilor de mărfuri a atins ci
fra de 1|2 miliarde ruble. în actua
la perioadă de cinci ani acesta ur
mează să crească mai mult decit de 
două ori — la 2 7 miliarde , ruble. 
Bilanțul bogat 'al convorbirilor își 
găsește expresie si. în faptul că va 
lua o puternică amploare dezvoltarea 
cooperării si specializării in produc
ție. cele peste 20 de acorduri înche
iate în acest sens vizind realizarea 
unor importante obiective în dome
niile chimiei, electronicii, metalur
giei. construcțiilor de mașini, precum 
si in alte sfere. Acest program se va 
extinde prin tradqcerea în viată a 
înțelegerilor privind conlucrarea 
pentru folosirea mai deplină a capa

cităților de producție, realizarea de 
produse de larg . consum pentru 
satisfacerea in condiții mai bune 
a cerințelor populației, ca și in do
meniul mecanizării și aplicării noilor 
realizări agrotehnice in agricultură. 
O deosebită însemnătate prezintă so
luționarea. cu prilejul convorbirilor, 
a problemelor de bază pentru sem
narea înțelegerilor privind construi
rea liniei electrice de. inaltă tensiu
ne care va lega sistemele energetice 
din U.R.S.S., România și Bulgaria, 
ceea ce, mai ales în actualele condi
ții marcate de criza energetică, con
stituie un edificator exemplu de con
lucrare tovărășească și întrajutorare 
in făurirea noii orânduirii

Cu bune rezultate se dezvoltă. în 
același timp, conlucrarea. pe plan 
tehnico-științific și cultural, se ex
tindă schimbul de experiență pe li
nie de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești in variate domenii 
ale construcției socialiste, în intere
sul tot mai bunei cunoașteri recipro
ce a realizărilor și preocupărilor ce
lor două popoare, al intăririi prie
teniei trainice dintre ele.

în cadrul schimbului de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale, cei doi condu
cători de partid și de stat și-au ex
primat îngrijorarea față de situația 
gravă existentă pe plan mondial, 
față de intensificarea cursei Înarmă
rilor și creșterea pericolului de 
război. Cu deplin temei s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
țărilor membre ale C.A.E.R. și ale 
Tratatului de la Varșovia, a tuturor 
țărilor socialiste, pornindu-se de )a 
adevărul că întărirea conlucrării 
acestor state are un rol important în 
afirmarea atît a principiilor generale 
ale socialismului, cit și a politicii de 
pace, de destindere, de largă coope-' 
rare între trate națiunile lumii.

în legătură cu situația din Europa 
a fost reliefat imperativul conjugă
rii eforturilor pentru oprirea ampla
sării ne continent a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, pentru re
nunțarea to’ală de către cele două 
părți ia toata tinurile de armament 
nuclear cu rară medie de acțiune în
dreptate sore obiective europene. Sa- 

lutînd reluarea negocierilor sovicto- 
americane de la Geneva, cei doi con
ducători și-au exprimat speranța că 
acestea se vor soida cu rezultate po
zitive, câ vor duce la întărirea secu
rității tuturor stațeior, in condițiile 
realizării unui echilibru corespunză
tor, la niveluri tot mai scăzute de 
înarmare nucleară.

Reliefindu-se însemnătatea efortu
rilor pentru făurirea securității eu
ropene,' s-a subliniat cerința ca re
uniunea de la Madrid să nu se abată 
spre probleme marginale, ci să ducă 
la impulsionarea înfăptuirii ansam
blului prevederilor Actulbi final și, 
îndeosebi, la convocarea unei confe
rințe pentru încredere și dezarmare 
în Europa, la asigurarea continuității 
procesului inceput la Helsinki.

Și. cu prilejul actualului dialog a 
fost evidențiată necesitatea de a se 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între ță
rile din Balcani, pentru transforma
rea acestei regiuni intr-o 'zonă fără 
arme nucleare, ca o parte a edifică
rii securității europene, ca o contri
buție la întărirea păcii și colaborării 
internaționale.

Totodată, a fost exprimată cerința 
unor eforturi neslăbite , pentru opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a celei, 
nucleare, pentru eradicarea politicii 
de forță și soluționarea pe caie poli
tică, prin tratative, a problemelor li
tigioase, in vederea depășirii încor
dării internaționale și reluării poli
ticii de destindere, colaborare și pace 
— ca tot atitea imperative arzătoare 
ale actualității, pentru a căror tra
ducere in viață cele două țări și po
poare înțeleg să-și aducă întreaga 
contribuție.

La București, ca și la Sofia, este 
pe deplin împărtășită convingerea 
că rezultatele noului dialog la nivel 
înalt vor da un nou impuls dezvol
tării prieteniei și colaborării multila
terale româno-bulgare, ceea ce răs
punde pe deplin intereselor ambelor 
ponoare, cauzei generale a socialis
mului și păcii.

AI. CAMPEANU

R.F.G.:

Proces intentat unui
BONN (Agerpres) — La Stuttgart 

a inceput procesul intentat unui grup 
de neofasciști acuzați de a fi comis 
mai multe omoruri. După cum relevă 
presa vest-germană. un asemenea 
proces se desfășoară în R.F.G. pen
tru prima oară și atestă proporțiile 
îngrijorătoare ale activității neofas
ciste. Ziarele citează o recentă decla
rație a ministrului vest-german al

Afacerea „Paribas"
Printr-un decret special, guvernul 

francez și-a stabilit controlul asu
pra capitalului monopolurilor și 
băncilor ce urmează să fie națio
nalizate. Măsura a fost necesară 
pentru a pune capăt sabotajului 
economic la care se dedau cercurile 
financiare care se opun legii cu 
privire la naționalizarea capitalu
lui bancar privat. adoptată de 
parlamentul țării. Un exemplu 
semnificativ în această •privință îl 
constituie mașinațiile la care a re
curs grupul financiar-industrial 
„Paribas" care, ' in complicitate cu 
o serie de monopoluri de peste ho
tarele Franței și ocolind prevede
rile legii, și-a vîndut filiala din El
veția capitalului străin — in ciuda 
unor asigurări scrise date anterior 
Ministerului Economiei și Finan
țelor.

încă din primele zile ale lunii 
octombrie, banca centrală din Paris 
a grupului a vindut unei companii 
financiare străine 325 000 acțiuni ale 
filialei sale elvețiene, ceea ce re
prezintă nu mai puțin de 20 la sută 
din întregul capital al filialei. La 
numai citeva zile după aceea, o 
societate financiară fictivă din Ge
neva (care avea, ce-i drept, o cutie 
poștală, dar nu avea... nici un an
gajat). a declarat că intenționează 
să ia sub control filiala elvețiană a 
„Paribas"-ului. Ca prin farmec, cum 
scrie revista „Le Canard Enchaine", 
această societate fantomă s-a trans
format brusc intr-o „stea" finan
ciară de primă mărime, o întreagă 
pleiadă de grupuri financiare trans- 

grup de neofascișn 
justiției, care a arătat că numai In 
ultimul timb neofasciștii , au ucis 19 
persoane și au rănit 223 de oameni.

Ziarele progresiste se fac. în ar
ticolele lor. ecoul cererii opiniei pu
blice vest’germane de a se pune 
capăt activității organizațiilor neo
fasciste care numără in prezent In 
rîndurile lor peste 20 000 de membri.

ferind peste noapte în contul ei 
frumușica sumă de 300 de milioane 
de franci elvețieni. La 30 octombrie 
respectiva asociație a declarat că 
dispune de 52 la sută din acțiunile 
filialei elvețiene a „Pari’>as“-ului. 
Săptămânalul „Le Point" face pre
cizarea importantă că noii acționari 
ai acestei societăți sint parteneri 
străini tradiționali ai „Paribas"- 
ului. •

Se cuvine a mai preciza că ma
nevrele suspecte din jurul filialei 
elvețiene a „Paribgs“-ului au in
ceput imediat' după 10 mai 1981, 
adică după victoria in alegeri a 
partidului socialist francez. Mai 
intii a fost scăzută taxa asupra ca
pitalului acestei filiale, apoi un 
pachet de acțiuni a fost cedat unor 
grupuri financiare străine din El
veția, alte pachete de acțiuni au 
fost vîndute prin intermediul filia
lelor „Paribas“-ulul din Belgia și 
Olanda. Ca urmare a tuturor aces
tor manevre, filiala elvețiană a gru
pului amintit a ieșit de fapt in în
tregime de sub controlul companiei 
principale.

Guvernul francez a reacționat la 
toate aceste mașinațiuni actionind 
in judecată pe conducătorii grupu
lui ,,Paribas". Cazul, scrie ziarul „Le 
Monde", constituie un adevărat 
eveniment in istoria vieții finane a- 
re franceze, fiind vorba de cea mal 
mare afacere de transferare secretă 
de capitaluri in Elveția din anul 
1945 încoace.

P. SILVIU
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