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Un obiectiv fundamental al întrecerii socialiste:

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE - LA NIVELURI
ÎNALTE de CALITATE SI EFICIENTĂ!

7

„Punînd în centrul activității economice îndeplinirea neabătută 
\a prevederilor privind producția fizică în toate sectoarele, trebuie 
să acționăm pentru realizarea, in întregime, a producției-marfă, a 
producției nete. Fiecare unitate, fiecare sector să-și realizeze în 
întregime sarcinile, iar acolo tinde nevoile o cer, cum este cazul in 
producția de energie și materii prime, să se obțină cantități peste 
plan". v,

Pretutindeni. în întreaga tară, oa
menii muncii .acționează energic si 
cu răspundere pentru a asigura rea
lizarea in bune condiții a sarcinilor 
de plan din acest al doilea an al cin
cinalului calității și eficienței.

Pe temelia trainică a succeselor din 
primul an al cincinalului, sub sem- 
n jl. hotăririi de nestrămutat de a 
' anspune neabătut in viată sarcini- 

• si orientările formulate de secre
tarul general al partidului la Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. si a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale din .noiembrie 1981, 
de a întimpina cu noi și remarcabile 
realizări Conferința națională a par
tidului, organizația de partid a Ca
pitalei patriei a adresat recent tu
turor organizațiilor județene 
partid, tuturor oamenilor muncii din 
industrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor o însufletitoare 
chemare la întrecere pentru îndepli
nirea si depășirea sarcinilor stabilite 
prin Planul national unic de dezvol
tare economico-socială a tării pe 
1982. Așa cum se știe, au mai fost 
lansate și alte chemări la întrecere, 
în diferite sfere ale vieții economi
co-sociale.

In întreaga țară a început, astfel, 
marea întrecere socialistă pe anul 
1982. O întrecere care cuprinde 
toate colectivele de oameni ai mun
cii din industrie și agricultură, de 
pe șantiere și din institutele de 
cercetare și inginerie tehnologică, din 
toate sectoarele de activitate ; o 
întrecere pornită de la nivelul înal
telor exigente stabilite de conduce
rea partidului, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea la un nivel calita
tiv superior a întregii activități eco
nomice si sociale.

Calitate și eficiență — iată deviza 
■ub care se desfășoară și se va des
fășura întreaga noastră activitate 
productivă din cel de-al doilea an al 
cincinalului, deviză care și-a pus 
pregnant amprenta asupra conținu
tului tuturor chemărilor la întrecere. 
Bunăoară, organizația de partid a 
municipiului București se angajează, 
in numele oamenilor muncii din Ca
pitală. să realizeze o producție netă 
suplimentară in valoare de 1 miliard 
lei, să depășească sarcina de creștere 
a productivității muncii cu cel puțin 
2 la sută in industria republicană, să 
sporească ponderea produselor noi și 
modernizate în valoarea producției 
marfă cu cel puțin 6 procente față de 
plan, să reducă cu 3 lei cheltuielile 
materiale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă, să sporească exnortul, 
ă diminueze substanțial importurile, 
hnsumurile normate de metal, com- 

uustibili și energie electrică ș.a.

de

t
Așa cum ni se relatează din țară, 

cum rezultă din știrile sosite la re
dacție, însuflețitoarele chemări la în
trecere au fost primite de organiza
țiile județene de partid, de consiliile 
populare; de colectivele de oameni ai 
muncii cu viu interes, stirnind o pu
ternică emulație de masă în activita
tea productivă. Desigur, esențial este 
ca răspunsurile la chemări să cuprin
dă angajamente cit mai mobilizatoare, 
în nemijlocită concordantă cu cerin
țele economiei naționale, care să fie 
conturate în urma unei largi consul
tări a oamenilor muncii. în vederea 
evaluării exigente a rezervelor in
terne existente la fiecare loc de 
muncă, in fiecare unitate economică.

Situarea în centrul întrecerii socia
liste a sarcinilor care privesc accen
tuarea laturilor calitative ale acti
vității economice are o însemnătate 
vitală, intrucit, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, creș
terea substanțială a eficienței econo
mice în toate domeniile de activi
tate reprezintă o condiție esențială 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale și ri
dicarea nivelului de trai al în
tregului popor. Iată de ce,' angajate 
cu întreaga lor putere de muncă și 
creație in marea întrecere socialis
tă. colectivele de oameni ai muncii 
din fiecare unitate trebuie să des
fășoare acțiuni cuprinzătoare, sus
ținute pentru depășirea planului la 
producția fizică in strinsă concor
danță cu necesitățile economici na
ționale și cu cerințele creșterii ex
portului, pentru sporirea producției 
nete și marfă, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
înnoirea și modernizarea producției, 
creșterea mai rapidă a productivită
ții muncii, reducerea mai accentua
tă a cheltuielilor de producție și, în
deosebi. a celor materiale, valorifi
carea superioară și extinderea ac
țiunii de recuperare și refolosire a 
materiilor prime . și materialelor, 
gospodărirea rațională și economi
sirea pe toate căile a energiei elec
trice și a combustibilului. O atenție 
cu totul deosebită trebuie acordată 
întăririi ordinii și disciplinei, folo
sirii depline, cu maximum de ran
dament, a mașinilor și utilajelor, 
precum și a timnului de lucru al 
personalului muncitor. De reținut 
că
se 
tie 
de

NICOLAE CEAUȘESCU
colectivelor de oameni al mnncll 
pentru stabilirea de angajamente 
realiste, temeinic 
care să reflecte 
posibilităților 
organizatorice 
dere, pentru 
pe anul 1982 
tuturor obiectivelor ____________
trecere. în acest cadru, un accent 
deosebit trebuie pus pe creșterea su
plimentară a producției de materii 
prime și energetice — sectoare 
care au o importanță decisivă în ac
celerarea programului economico- 
social al țării.

în lumina sarcinilor și exigentelor 
deosebite subliniate de secretarul 
general al partidului, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii și ale 
reprezentanților acestora, care se vor 
desfășura in perioada ianuarie-te- 
bruarie, sînt chemate să analizeze 
cu înaltă răspundere angajamentele 
în întrecere pe care urmează să le 
aprobe. întrecerea are un caracter 
de masă și. de aceea. în cadrul adu
nărilor generale, fiecare muncitor 
ingițUț și tehnician are datoria să-și 
spună cuvintul să-și afirme puter
nic inițiativa și spiritul gospodăresc, 
să-și aducă contribuția directă, con
cretă, prin angajamente proprii, 1ă 
formularea angajamentului întregului 
colectiv.

Participarea activă a tuturor oame
nilor muncii la marea Întrecere pen
tru depășirea olanului pe cel de-al 
doilea an al cincinalului este irt 
interesul Întregii societăți, intru- 
cit numai prin munca avintată. pli
nă de abnegație șl eficientă a fiecă
ruia și a tuturor asigurăm progresul 
continuu al economiei, sporirea mai 
accentuată a avuției naționale șl ri
dicarea, pe această bază sigură și 
trainică, 
popor.

fundamentate, 
nivelul maxim al 

tehnice, materiale și 
din fiecare intreiprin- 
îndeplinirea planului 
la toți indicatorii și a 

propuse in in-

a bunăstării întregului

Iile ȘTEFAN

Valea Jiului :

Cărbune 
peste prevederi

Minerii Văii Jiului, puternic 
mobilizați de chemarea de a da 
patriei cantități sporite de căr
bune, desfășoară o largă între
cere socialistă pentru sporirea 
productivității muncii în aba
taj. Din prima lună a acestui 
an, minerii din Vulcan, Uri- 
cani, Paroșeni, Lupeni și Ani- 
noasa și-au concentrat atenția 
asupra organizării mai bune a 
muncii, folosirii la capacitate 
a utilajelor și creșterii randa
mentelor pe fiecare post în căr
bune. Ca urmare, cele cinci 
mine raportează realizarea a 
13 000 tone cărbune peste pre
vederile planului. La loc de 
frunte se Înscriu minerii din 
Vulcan, cu peste 6 200 tone, și 
minerii din Uricani cu 2 600 
tone cărbune cocsificabil. (Sa
bin Cerbu).

La cariera Peșteana

Nord

O nouă
capacitate 
productivă

La cariera Peșteana-Nord, 
din cadrul Combinatului minier 
Rovinari, s-au încheiat cu suc
ces probele tehnologice de pro
ducție și a fost pus în funcțiu
ne cel de-al doilea excavator 
de mare capacitate, cu sistemul 
liniilor de transport aferent. 
Amplasat la nivelul primei 
trepte de. extracție, noul exca
vator cu rotor — a cărui struc
tură este 
întregime 
nească — 
mele zile 
funcționare, asigurîndu-se 
tragerea ritmică a peste 5 000 
tone lignit pe zi. Prin intrarea 
în funcțiune a acestei noi linii 
tehnologice, capacitatea carie
rei Peșteana-Nord se dublează, 
urmind, ca, in anul 1982, nu
mai din acest perimetru minier 
să se extragă peste 1,1 milioa
ne tone cărbune. (Dumitru Pru
nă).

realizată aproape în 
de industria româ- 
a înregistrat din pri- 
indici superiori de 

ex-

Un important eveniment al vieții noastre 

politico-ideologice, al activității editoriale:

vn PRIMULUI VOLUM 01» „OPERE ALESE" 
ALE TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUȘESCU

Remarcabila contribuție la dezvoltarea teoriei
revoluționare și

Recenta sărbătorire a* zilei de naș
tere a tovarășului Nicolae. Ceaușescu 
a fost marcată și de un remarcabil 
eveniment editorial, un strălucit act 
de cultură — apariția in Editura po
litică a primului volum din „Opere
le alese" ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările cuprinse în volum, in or
dine cronologică — începind cu Ra
portul la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și pînă în octombrie 1970, 
pun in lumină una din cele mai im
portante secvențe din istoria partidu
lui, poporului și a țării, momente 
cardinale, care au dat conținut unei 
epoci noi a istoriei înălțării edificiu
lui societății socialiste in România.

Piatra de hotar a acestei epoci noi 
a constituit-o, după cum se știe, cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, ale cărui orientări 
și hotăriri, ca și opera de edificare a 
noii societăți, poartă pecetea de ne
șters a personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Raportul Comi
tetului Central, prezentat în fața 
congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. marca începutul unei 
epoci istorice avind drept esențiale 
caracteristici : spargerea tiparelor 
rigide ale viziunilor dogmatice 
care încorsetau gîndirea si 
acțiunea umană, generind su
biectivism și șablonism în teorie și 
practică ; înscăunarea unui spirit ști
ințific, rațional și înnoitor în con
ducerea și organizarea societății ; ex
tinderea și întărirea legăturilor parti
dului cu masele largi populare și 
dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste, prin descătușarea și stimu
larea energiilor și spiritului creator, 
profund înnoitor în toate . domeniile 
producției materiale și spirituale ; 
îngemănarea o-ganică a științei cu 
politica și practica de transformare 
revoluționară a societății.

Lectura volumului evidențiază 
pregnant aria deosebit de întinsă ce 
este cercetată, măiestria cu câre este 
folosită metoda dialecticii materialis
te pentru investigarea problemelor 
cardinale ale vieții economico-sociale 
naționale și universale, înalta exi
gență și rigoare cu care sînt respec
tate obiectivitatea, principialitatea și 
celelalte cerințe ale cercetării, marea 
capacitate de a distinge esențialul de 
neesențial, necesarul de întimplător, 
noul de vechi, generalul de particu
lar și de a dezvălui legile care gu
vernează mișcarea in universul so
cial, tendințele evoluției sociale, in
teracțiunea și intercondiționarea fac
torilor dezvoltării economico-sociale 
naționale și internaționale. Originali
tatea, viziunea creatoare, înnoitoare, 
spiritul critic, profund revoluționar 
în care sînt abordate numeroase pro
bleme cardinale ale teoriei și meto
dei cercetării, ca 
economico-sociale 
deos’ebit de bogat 
orientări practice,

și ale dezvoltării 
reale, conținutul 
în idei teoretice și 
caracterul multi și

a experienfei de transformare
a societății

interdisciplinar al cercetării și marea 
aplicabilitate a ideilor și teoriilor 
elaborate sînt, de asemenea, elemen
te esențiale ale gîndirii secretarului 
general al partidului ce se impun 
atenției.

în volumul I al 
ALESE" 
probleme 
construire 
nia, cum 
conducător al partidului ; dezvoltarea 
democrației socialiste ; raportul din
tre obiectiv și subiectiv, dintre gene
ral, particular și singular in edifi
carea noii orinduiri ; necesitatea o- 
biectivă a industrializării și mode

„OPERELOR 
sint expuse numeroase 

esențiale ale operei de 
a noii societăți în Româ- 
ar fi : creșterea rolului

lul propriu de industrializare a țării; 
dezvoltarea intensivă și multilaterală 
a agriculturii ; conținutul și trăsături
le societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ale perioadei și procesu
lui de făurire a socialismului multi
lateral dezvoltat ; perfecționarea re
lațiilor economice și a celorlalte re
lații sociale ; acțiunea legilor eco
nomice obiective și folosirea lor’con- 
știentă în procesul edificării și dez
voltării societății socialiste ; perfec
ționarea conducerii și planificării eco
nomiei naționale ; perfecționarea 
structurii pe ramuri a ectfnomiel 
naționale, crearea unei structuri eco- 
nomico-organizatorice optime a in
dustriei ; îmbunătățirea sistematizării 
economico-sociale și teritorial-admi- 
nistrative a localităților ■ patriți ; 
creșterea aportului factorilor inten
sivi la dezvoltarea economică ; fun
damentarea necesității obiective a 
menținerii unei rate inalte a acumu
lării ; creșterea eficienței întregii ac
tivități economico-sociale ; ridicarea

bunăstării materiale șl 
mun-

edifi- 
istori- 
intre-

continuă a 
’ spirituale a întregului popor citor.

Pornind de la adevărul că 
carea noii societăți este opera 
că revoluționară, conștientă a
gului popor muncitor, desfășurată 
sub conducerea partidului comunist, 
secretarul general al partidului fun
damentează cuprinzător locul parti
dului în societatea noastră, legitatea 
creșterii rolului său conducător, pre
misele și condițiile afirmării partidu
lui in calitate de conducător al în
tregii societăți.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, concepție care poartă gi
rul istoriei și experienței practice, 
creșterea rolului conducător al parti
dului depinde in ultimă instanță de 
activitatea fiecărei organizații de 
partid, de munca fiecărui membru 
de partid. Autoritatea si influenta 
partidului în mase se sprijină pinâ 
la urmă pe autoritatea șl influența 
pe care le exercită fiecare comu
nist in colectivul unde lucrează, in 
producție și în viața obștească.

Chezășia îndeplinirii rolului con
ducător al partidului se află in uni
tatea rindurilor sale. Unitatea orga
nizatorică, politică și ideologică a 
partidului nostru dă conținut real și 
viu unității sale de voință și acțiune, 
care este principalul, catalizator al 
unității clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, al coeziunii mo- 
ral-politice a poporului în lupta pen
tru dezvoltarea cuceririlor revolu
ționare. a suveranității . patriei, pen
tru făurirea societății socialiste șl 
comuniste.

Un rol important în fundamentarea 
politicii partidului, a strategiei și 
tacticii edificării și dezvoltării noii 
societăți îl are cunoașterea și folo
sirea adecvată, creatoare, a experien
ței acumulate de celelalte țari socia
liste. precum și studierea și luarea în 
considerare a tendințelor principale 
ale evoluției mondiale. Pornind de la 
ideea diversității căilor de dezvol
tare spre socialism, de la reali
tatea că generalul și particularul 
reprezintă o unitate dialectică inse
parabilă, că generalul Se manifestă in 
și prin participai-, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a demonstrat necesitatea 
însușirii dialectice,, critice și creatoa
re a experienței internaționale. Folo
sirea acesteia nu trebuie să însemne 
copierea și transpunerea ei mecani
că în alte condiții, deoarece orice 
copiere și transpunere mecanică, 

.orice ignorare a condițiilor și par
ticularităților concrete proprii țării 
respective nu poate decît să aducă 
prejudicii activității partidului. 
Ținînd seama de legitățile generale 
ale dezvoltării 6pciale, orice popor 
trebuie să țină seama, în același

Prof. univ. dr.
AureF NEGUCIOIU

(Continuare în pag. a V-a)

masinilor și 
de 

muncitor. De 
într-un singur minut în industrie 
realizează în acest an 
de 2,8 milioane lei, iar 
168 milioane Iei !

Pornind de la aceste 
fundamentale stabilite 
rea partidului pentru 
ganizațiile de partid 
asigure o puternică

o nroduc- 
într-o oră,

obiective 
conduce-de

acest an. or- 
au datoria să 
mobilizare a

EMOȚIONANTE EXPRESII ALE SENTIMENTELOR 
DE ÎNALTĂ PREȚUIRE Șl ATAȘAMENT PROFUND 

FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul aniversării zilei sale de naștere
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© Cum poate contribui fiecare cetățean la locul de muncă și acasă pentru a cobori nivelurile maxime ale consumurilor de energie 
@ Orele 6-10 și 17-22, ore de virf, ore de suprasolicitare

Se susține — și pe bună drep
tate — că economisirea este cea 
mal bună sursă de energie. Iar 
acum. în plină iarnă, acest impe
rativ își dovedește cu și mai multă 
pregnantă necesitatea. Aceasta, 
deoarece industria energetică este 
influențată in bună măsură de evo
luția condițiilor atmosferice. Evi
dent. atunci cind vrem să pornim 
un utilai sau să aprindem becurile 
în propriul apartament, totul ni se 
pare simplu, firesc : apăsăm pe o 
manetă sau pe un buton și Drimim 
energia electrică de care avem ne
voie. Producerea energiei este imă 
tot atit de simplă? Calculele arată 
că pentru producerea unui singur 
kWh se consumă 1,5 kg lignit sau 
280 grame păcură. Aceasta fără a 
lua în calcul volumul tot mai mare 
de investiții necesare pentru atra
gerea în circuitul economic de noi 
resurse energetice. Iată de ce este 
necesar ca înainte de a apăsa pe 
maneta sau butonul de alimentare 
cu energie să ne gîndim și la efor
turile făcute pentru producerea a- 
cestei energii, la obstacolele cu atit 
mai dificile din această perioadă 
care trebuie depășite pentru pro
ducerea și alimentarea cu energie 
electrică.

Am constatat că în ultima perioa
dă alimentarea cu energie electrică 
se întrerupe temnora- in unele uni
tăți economice, cartiere sau locali
tăți. De.ce? Iată citeva din întrebă
rile pe care le-am adresat Dentru 
început tovarășului EMIL BARBU, 
director general al Centralei 
triale de rețele electrice.

— Este limpede că nu 
consuma mai multă enerrie
producem, ne răsnunde interlocu-

indus-

putem 
decît

(Continuare in pag. a Il-a)

„Uniți în cuget"
Eugen BAR3U

CETĂȚENI I

Fiecare dintre dumneavoastră 
poate și trebuie să participe activ, 
zi de zi, la efortul susținut de econo
misire severă a energiei electrice. 

.. Este în interesul general al econo
miei, cît și al bugetelor familiilor 
dumneavoastră să dovediți cumpă
tare, spirit gospodăresc și răspun
dere civică în utilizarea energiei 
electrice!

MUNCITORI, INGINERI, TERNI

CIENI!

ORA
Graficul cotidian al consumului de energie electrica

și din grafic.Așa cum rezultă 
cele mai mari cantități de energie 
electrică se consumă dimineața în
tre orele 6—10 si. îndeosebi, seara 
între orele TI—22. Or. pentru aco
perirea cerințelor de energie din 
aceste perioade, pe lingă hidrocen
trale trebuie puse în funcțiune ca
pacități energetice suplimentare, 
dintre care unele consumă hidro
carburi : păcură sau gaz metan.

DECI, SA REJINEM

• Un kWh consumat în orele de virf costă mai mult și este 
mai greu de produs decît un kWh consumat în restul zilei I

• Dacă in fiecare locuință SE RENUNȚA LA APRINDEREA 
UNUI BEC DE 60 W, puterea pusă suplimentar în funcțiune in 
sistemul energetic național in perioada virfului de consum de 
seară SE REDUCE LA JUMĂTATE.

Este o înaltă îndatorire patriotică 
să facem totul, la fiecare loc de 
muncă, în întreprinderi, pe șantiere, 
în transporturi pentru reducerea 
consumurilor specifice de energie 
electrică și eliminarea risipei. Eco
nomisind energia asigurăm noi re
surse pentru creșterea producției, 
sporirea avuției naționale și ridi
carea propriei bunăstări!

Regimul socialist s-a 
născut pretutindeni din 
contestație. O lume min
țită căuta un drum nou și 
pentru asta a folosit toa
te mijloacele impunind 
inconvenabilul celor de
posedați de putere și ac- 
ționînd apoi să dovedeas
că superioritatea a ceea 
ce se numește o societate 
progresistă. Sub cuvînt se 
mat pot strecura și dema
gogi, și chiar incapabili 
care, la adăpostul firmei 
promițătoare își demon
strează 
sau 
cum 
este 
mase, 
carul revoluției înainte, în 
pofida celor ce se împotri
vesc sau sabotează noul, 
conștient sau nu. Avanta
jele unei conduceri mono
litice sunt totdeauna su
perioare discuțiilor inter
minabile și infructuoase, 

democrație a 
fără număr, a 
fastuoși, dar 
se va dovedi

doar impostura 
incapacitatea, dar 
noul strat social 
fundamentat pe 

acestea imping

O ' falsă 
partidelor 
oratorilor 
ineficient!, 
totdeauna inferioară unei 
democrații a faptelor, in 
care nu există rabat nici 
măcar Ia greșeli, dar, în 
care, avantajul corectării 
din mers a abaterilor și 
exagerărilor duc la ținta 
dorită mai rapid si mai 
eficient. Ca unul care a 
trăit falsa agitație a de
mocrației burgheze. în 
care lista electorală a 
partidelor politice tindea 
către cifra o sută, am pre
ferat totdeauna ceea ce 
s-a numit, la început, dic
tatura proleta-iatului, cu 
toate ale sale, bune și mai 
puțin bune. întrucît omul 
politie nu are la indemînă 
decit realizarea, succesul 
social. Să reamintesc 
imensul spectacol al dis
trugerilor războiului, foa
metea de dună celebra se
cetă ? Să fac bilanțul a 
ceea ce am dat alto-a a- 
proape gratuit, și asta nu 
numai după al doilea 
război mondial, ci chiar 
de dună primul? Să adaug 
Ia toate acestea și nepri- 

. ceperea. explicabilă, a ce
lor ce veneau din locuri 
unde se făcea, e drept, 
politică, dar se învăța mai 
greu știința conducerii 
afacerilor publice ; ca să

nu mă refer și la unele 
improvizații fatale, ce și 
ele au ținut in loc ani de 
zile unele sectoare, fie 
din incapacitatea celor in
vestiți la comandă, fie din 
rezistența celor ce trebui- 
seră să părăsească timo
na ? Cauze obiective au 
dus la neîmpliniri pe care 
partidul nostru le-a recu
noscut. Dar ce partid nu 
greșise înaihte și el și de 
cite ori ? Inamicii noștri 
vorbesc in general despre 
ceea ce încă nu ne-a reu
șit, uitînd cifra realizări
lor, care e uriașă. Dacă 
știi ce-i acela un sistem 
de propagandă, nu te spe
rii și faci comparatistică, 
umilindu-i pe detractori.

Așadar, ce are propriu 
un regim socialist aflat 
la putere ? Clteva princip 
pii neschimbate : înlătu
rarea a tot ce a împiedi
cat accesul real al po
porului la putere ; o eco
nomie dirijată și căutarea 
unui drum particular, su
perior sistemului detronat. 
Adjuvant obligatoriu: co
losalul : construcția spec
taculoasă de orașe și uzi
ne, de sanatorii și arene 
sportive, distrugerea 
chelelor 
de ordin fizic sau moral; 
crearea 
noi ; o disciplină severă, 
reabilitarea termenului de 
muncitor, care din servul 
altor societăți devine pro
motorul ei ; pedagogiza- 
rea culturii ; o preschim
bare a limbajului ; tehni
cizarea învătămîntului. în
depărtarea lui de preocu- 
.pări mai puțin pragma
tice. Jaloanele acestei 
prezențe revoluționare : 
Mausoleul eroilo- clasei 
muncitoare. Statuile. In
stituțiile care capătă pro
porții grandioase, de la 
gări la cămine culturale ; 
de la spitale, la universi
tăți ; de la teatre, la f’n- 
tîni, de la grădini publi
ce, la orașe ale copiilor. 
Civilizaț'el individualiste 
i se suprapune o civili
zație de mase, apare un 
învățămînt politic inedit, 
totul se dedică uzului pu
blic. unui drum unic.

__ se-
politico-sociale,

unei conștiințe

(Continuare 
in pag. a V-a)
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către toate întreprinderile de exploatare 
și transporturi forestiere, de prelucrare 

a lemnului, de hîrtie și celuloză
Angajați plenar in înfăptuirea hotărîrilor 

celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a prețioaselor indicații și 
orientări date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale din noiembrie 1981, privind 
realizarea in mod ex6molar a, sarcinilor de 
plan pe anul 1982, colectivul nostru cheamă 
la întrecere toate întreprinderile forestiere 
de exploatare și transport, de prelucrare a 
lemnului, de hirtle și celuloză, asumîndu-și 
următoarele angajamente :

1. Depășirea producției nețe industriale 
planificate cu 25 milioane lei.

2. Realizarea unei producții marfă supli
mentare de 40 milioane lei.

3. Livrarea la export, peste sarcinile pla
nificate, a unor produse în valoare de 10 
milioane lei.

4. Depășirea planului fizic, în cadrul 
masei lemnoase planificate, în următoarele 
cantități : cherestea rășinoase 5 000 mc, 
cherestea fag 1 000 mc, lemn rotund de 
rășinoase pentru cherestea 10 000 mc. lemn 
rotund fag pentru cherestea 2 000 mc, 
lemn de celuloză 10 000 mc, precum și mo
bilă în valoare de 2 milioane lei. 300 mc 
ambalaje și 4 000 mc lemn pentru pro
ducția de plăci aglomerate.

5. Livrarea peste plan la fondul pieței a 
unor produse în valoare de 5 milioane lei.

6. Realizarea unor indici de utilizare a 
mașinior, utilajelor și instalațiilor supe
riori cu 1 la sută celor planificați.

7. Sporirea productivității muncii, calcu
lată pe baza producției nete, cu 1,5 la sută 
față de sarcina planificată, în principal 
prin extinderea muncii în acord de la 84 
la 86 la sută.

8. Creșterea eficienței economice a acti
vității întreprinderii prin reducerea supli
mentară a costurilor totale de producție cu 
5 milioane lei, din care cele materiale cu 
3 milioane lei, și depășirea planului de 
beneficii cu 5 milioane lei. In acest scop 
se va acționa pentru diminuarea pierderi
lor de exploatare cu 5 la sută, sporirea 
indicilor de utilizare a masei lemnoase cu

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVHOR 
OE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII $1 DESFACEREA 

MĂRFURILOR VILCEA
către toate uniunile județene ale cooperativelor 

de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor

Puternic mobilizat de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, de orientările date de con
ducerea partidului, personal de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul Uniunii județene 
a cooperativelor de producție, 'achiziții și 
desfacere a mărfurilor Vîlcea. îndeplinind 
planul pe anul 1981 și hotărit să muncească 
în continuare cu abnegație și dăruire, chea
mă la întrecere socialistă pe anul 1982 toate 
uniunile județene din țară, angajîndu-se să 
realizeze următoarele obiective:

1. Atragerea la fondul de stat a unui 
volum de produse agroalimentare mai mare 
cu 5 la sută față de plan. în valoare de 
3,5 milioane lei, materializat în :

— 30 tone carne de pasăre, 500 mii ouă, 
25 tone miere de albine, 5 tone carne de 
iepure, 30 tone fasole, 300 tone cartofi, 1 000 
tone legume și fructe. 100 tone plante me
dicinale și alte produse.

în scopul îndeplinirii planului și angaja
mentelor asumate vom realiza:

— dezvoltarea activității de incubație ca 
prestare de servicii pentru populație. în 
5 localități cu o producție minimă de 100 
mii pui de o zi: producerea și distribuirea 
din incubatoarele proprii a 800 mii pui de 
o zi; organizarea a 15 crescătorii de găini 
cu efectiv de 20 mii capete și o producție 
anuală de 3 milioane ouă; înființarea a 4 
mgrâsătorii de giște cu 10 mii capete ; or
ganizarea a 12 stîni cooperatiste și creșterea 
efectivelor proprii cu 1 200 capete ovine; 
creșterea și întreținerea a minimum 100 vaci 
cu lapte: creșterea efectivelor de iepuri de 
casă în crescătoriile proprii cu 3 000 capete 
și distribuirea a cel puțin 3 000 iepuri matcă 
crescătorilor: sporirea efectivelor în sectorul 
apicol propriu cu 400 familii albine; orga
nizarea a 4 crescătorii de nutrii pentru 
blană și carne; înființarea a 15 ciupercării; 
extinderea rețelei proprii de achiziții cu 25 
centre permanente.

2. Depășirea planului producției industriei 
mici cu 3 la sută, respectiv cu 6 milioane 
lei, din care cu 12 la sută la confecții tex
tile. tricotaje, ceramică, articole din lemn, 
obiecte de artizanat Si artă populară: cu 10 
la sută la unelte agricole, de grădinărit, 
scule și alte articole necesare gospodăriilor 
populației; cu 5—15 la sută la conserve șl 
semiconserve de legume-tructe, sucuri na
turale Și băuturi răcoritoare: cu 12 la sută 
la patiserie. simigerie, cofetărie etc. Se 
vor asimila 85 produse noi de artizanat, 
bunuri de consum, jucării, materiale de 

3 la sută, reducerea consumurilor de ener
gie electrică cu 500 MWh și a celei termice 
cu 500 tone combustibil convențional, uti
lizarea resurselor secundare din lemn și 
altele, precum și pentru extinderea în ma
joritatea secțiilor de producție și a locuri
lor de muncă a inițiativelor „Fiecare in
giner, tehnician și economist să rezolve o 
problemă tehnică sau de organizare a pro
ducției", „Să lucrăm o zi pe trimestru cu 
materiale lemnoase economisite".

9. Colectivul nostru de muncă se va pre
ocupa continuu pentru realizarea produc
ției la nivel calitativ superior prin : pro
iectarea, reproiectarea șl introducerea in 
fabricație de semifabricate și prefabricate 
din lemn, noi tipuri de mobilier, ambalaje, 
produse din lemn pentru export, califica
rea a 230 de lucrători, perfecționarea pre
gătirii profesionale a 2 780 de oameni ai 
muncii și organizarea unor cursuri de 
policalificare pentru un număr de 285 
persoane. De asemenea, vor fi organizate 
concursuri cu temele „Cel mai bun fasona- 
tor“ și „Cel mai bun tîmplar de mobilă sau 
articole tehnice" și va fi extins autocon
trolul calității produselor la toate secțiile de 
producție.

10. Pentru Îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale personalului muncitor 
vom termina executarea lucrărilor de mo
dernizare și de reparații capitale la caba
nele forestiere, vom construi patru micro- 
hidrocentrale pentru alimentarea cu ener
gie electrică a cabanelor forestiere și vom 
asigura aprovizionarea corespunzătoare în 
tot timpul anului cu produse alimentare a 
magazinelor forestiere.

Colectivul întreprinderii noastre este 
hotărit să Îndeplinească exemplar angaja
mentele asumate In întrecere, sporindu-și 
astfel contribuția la înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII. 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

construcții și altele; vom organiza 110 noi 
unități productive și vom cultiva 5 hectare 
cu răchită și IO- hectare cu sorg ; vom rea
liza 7 instalații de biogaz și 4 instalații 
pentru reintroducerea în producție a unor 
materiale recuperabile și refolosibile.

— Depășirea planului la prestările de 
servicii pentru populație cu 1,6 la sută, 
prin diversificarea activității actuale și în
ființarea a încă 135 noi unități; extinderea 
prestărilor de servicii în panificație — cu 
materia primă a populației — la toate bru
tăriile din județ.

X Depășirea planului la desfacerea măr
furilor cu amănuntul cu 7 milioane lei. din 
care la alimentația publică cu 3 milioane 
lei, în care scop vom acționa pentru:

— creșterea cu 6 la sută, față de 1981, a 
desfacerilor la confecții și încălțăminte, 
cu 8 la sută la articole de folosință înde
lungată și cu 6 la sută la articole de me
naj și de uz casnic;

— organizarea la toate cooperativele, ptnă 
la 1 martie 1982, a "unor unități și raioane 
specializate pentru desfacerea uneltelor și 
materialelor de uz agricol;

— desfacerea de mărfuri din producția 
industriei mici a județului In valoare de 
cel puțin 170 milioane lei;

— organizarea a 35 de magazine neali
mentare cu expunere deschisă și alegere 
liberă a mărfurilor. 15 magazine cu auto
servire, 23 unități pentru prezentarea și 
desfacerea mobilei, materialelor de con
strucții și articolelor de folosință Îndelun
gată ;

— organizarea a 60 de expoziții cu vîn- 
zare și extinderea comerțului stradal, în 
piețe, tirguri și bilciuri. realizînd pe aceste 
căi o vînzare de cel puțin 50 milioane lei;

— extinderea metodelor și inițiativelor 
înaintate de muncă prin organizarea a 25 
brigăzi de bună servire, 20 unități model 
și 20 schimburi de experiență la unități 
reprezentative ;

— sporirea cu 4 la sută a desfacerii de 
carte pe locuitor; înființarea a 4 librării 
și 20 de raioane specializate ;

— creșterea cu 7 la sută, față de plan, a 
ponderii preparatelor culinare și a min- 
cărurilor pe bază de legume-fructe ;

— creșterea pe lîngă unitățile de alimen
tație publică, in sistem gospodăresc, a cel 
puțin 1 200 porci, 25 mii păsări. 1 200 iepuri 
și 3 000 porumbei, amenajarea a 3 eleștee 
pentru pește, cultivarea a 60 hectare cu 
legume, zarzavaturi și furaje;

— dezvoltarea capacității de cazare în 
unitățile turistice cu 120 locuri.

4. Sporirea contribuției cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor din județul Vilcea la autoaprovizionarea 
teritorială, prin creșterea cu 4 milioane lei, 
față de 1981, a volumului de produse agro
alimentare livrate la fondul pieței.

5. Depășirea cu 10 la sută a sarcinilor de 
plan la export, prin diversificarea sorti
mentelor, precum și prin antrenarea tuturor 
cooperativelor la achiziționarea de melci, 
pene, broaște, miere de albine, ouă. nuci, 
semințe de dovleac, măceșe și alte pro
duse.

6. Realizarea planului de investiții, con- 
Btrucții-montaj plnă la 30 noiembrie 1982 
șl devansarea punerilor in funcțiune cu 35 
de zile a unui număr de 4 obiective.

7. întreaga activitate economică a uni
tăților cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din județ se va des
fășura în condiții de eficiență, asigurind 
depășirea cu 5 la sută a beneficiului pla
nificat, reducerea costurilor totale de pro

ÎNTREPRINDEREA POLIGRAFICĂ „ARTA GRAFICĂ"- 
DUCURESTI

către toate întreprinderile poligrafice
Mobilizat de hotărîrile Congresului al 

XII-lea al P.C.R., de vibrantele chemări 
ale secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea poli
grafică „Arta Grafică" și-a depășit sarci
nile de plan pe anul 1981, primul an al 
cincinalului calității și eficientei, cu 2,2 la 
sută la export. Cheltuielile materiale la 
1000 lei producție marfă au fost reduse 
cu 9,8 lei, iar beneficiul planificat a fost 
depășit cu peste 2 milioane lei. Totodată, 
au fost livrate suplimentar la fondul pieței 
produse în valoare de 11 milioane lei.

Animat de hotărîrea fermă de a conso
lida rezultatele din primul an al cincinalu
lui cu noi succese in producție, colectivul 
Întreprinderii noastre adresează tuturor 
unităților din ramura poligrafică chema
rea la întrecerea socialistă pentru depăși
rea planului pe anul 1982, ca prin apli
carea consecventă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, al auto- 
gestiunii și autoconducerii, să realizeze 
următoarele :

1. Depășirea sarcinilor planificate la 
producția netă cu 3 la sută și la producția 
marfă cu 2,5 la sută, prin îmbunătățirea 
gradului de utilizare a utilajelor conducă
toare și printr-o mai rațională utilizare a 
forței de muncă.

2. Productivitatea muncii calculată pe 
baza producției nete va crește cu 3 la sută 
peste plan, ceea ce echivalează cu circa 
1 700 lei pe fiecare lucrător.

3. Indicele de utilizare a fondului de 
timp de lucru al personalului muncitor va 
crește cu 1,3 la sută față de realizările 
anului 1981, printr-o mai bună organizate 
a producției și a muncii, prin Întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă. ■ ra

4. Reducerea Cheltuielilor totale șl ma
teriale planificate la 1 000 lei producție 
marfă cu cel puțin 5 lei, îndeosebi prin :

— economisirea a 20 tone hirtie Si car
ton, pe baza reducerii pierderilor tehnolo
gice ;

— recuperarea și reutilizarea In circui
tul productiv a 5 tone cupru electrolitic și 
a altor materiale in valoare totală de cel 
puțin 150 000 lei;

— recondiționarea șl executarea cu forțe 
proprii a unor piese de schimb în valoare 
de 100 000 lei ;

— economisirea a 50 000 kWh energie 
electrică și 10 tone combustibil conven
tional

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POSTĂ
$1 TELECOMUNICAȚII ARAD 

către toate unitățile de poștă 
și telecomunicații

Colectivul de oameni ai muncii din Di
recția județeană de poștă șî telecomunicații 
Arad. sUb conducerea organizațiilor de par
tid. acționînd cu fermitate pentru realizarea 
planului de venituri și prestații, incadrîn- 
du-se organic alături de toți lucrătorii din 
poștă și telecomunicații în întrecerea socia
listă. rațtoriează cu legitimă mindrie că sar
cinile de plan și angajamentele asumate pe 
artul 1981 au fost realizate și depășite cu 10 
zile mai devreme.

Actionlnd în epirltul Înaltelor răspunderi 
ce ne revin, urmînd cu dăruire și abnegație 
indicațiile și orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al par
tidului, privind ridicarea necontenită a 
eficientei și calității întregii activități în 
condițiile adincirii autoconducerii muncito
rești ți autogestiunii. colectivul de oameni 
ai muncii din Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Arad adresează tuturor 
unităților de poștă și telecomunicații din 
tară o entuziastă chemare la întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1982, 
angajindu-se să realizeze :

1. Depășirea planului de venituri cu 2 la 
•ută, prin : sporirea utilizării capacităților 
existente in centralele telefonice și telegra
fice cu 3.5 la sută ; creșterea cu 10 la sută 
a numărului de posturi telefonice publice 
urbane și Interurbane ; punerea în func
țiune mai devreme cu o lună a două obiec
tive de investiții (centralele telefonice auto
mate de la Nădlac și Chișineu Criș), spriji

ducție planificate cu 8 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și cu 6 lei a cheltuielilor ma
teriale, accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante cu 4 zile, creșterea 
productivității muncii in, sectorul de pro
ducție și prestări servicii cu 8 la sută, iar 
în sectorul comerdial cu 2 la sută, creșterea 
cu cel nuțin 15 la sută, fată de plan, a con
tribuției membrilor cooperatori la fondul 
de dezvoltare economică.

Adresînd chemarea la întrecere socialis
tă. Consiliul Uniunii județene a cooperati
velor de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Vîlcea. toți oamenii muncii și 
membrii cooperatori se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru înfăp
tuirea sarcinilor Ce revin cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE, 
BIROUL ORGANIZAȚIEI P.C.R., 

COMITETUL SINDICATULUI, 
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

5. Se vor livra suplimentar la fondul pie
ței produse in valoare de 5 milioane lei, iar 
sarcinile de plan la export vor fi depășite 
cu 6 la sută.

6. Realizarea unui beneficiu peste plan 
de 3 la sută.

7. Ridicarea continuă a nivelului calita
tiv al produselor prin respectarea și îm
bunătățirea tehnologiilor, extinderea apli
cării semnelor de control și a etaloane
lor de calitate la întreaga producție de car
te și revistă. Se va pregăti și organiza la 
un nivel superior concursul profesional al 
tinerilor muncitori tipografi dotat cu tro
feul „Cartea de aur".

8. Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viată ale oamenilor muncii 
din întreprinderea noastră, vom realiza 
următoarele :

— amenajarea atelierului monotaster In 
vederea diminuării zgomotului ;

— îmbunătățirea sistemului de ventila
ție la locurile de muncă corodare, șibebil- 
duri ți galvanizare ;

— efectuarea a 10 008 ore muncă patrio
tică la noua construcție a întreprinderii, 
mai buna gospodărire a secțiilor și atelie
relor, precum șî întreținerea spatiilor 
verzi ;

9. Vom intensifica activitatea culturală 
și sportivă de masă, în vederea participă
rii cu rezultate superioare la acțiunile or
ganizate în cadrul Festivalului national 
„Cintsrea României" și al „Daciadei", pre
cum și la concursurile „Făclia tipografilor** 
ți „Crosul tipografilor".

10. Organizarea unor expoziții cu lucrări 
de artă plastică și modelele noi de produse 
destinate , fondului pieței — șibebilduri și 
calendare pe perete — creații ale oameni
lor muncii din Întreprindere.

Oamenii muncii din unitatea noastră 
vor acționa cu înaltă răspundere. într-un 
climat de ordine și disciplină, pentru în
deplinirea exemplară a obiectivelor și an
gajamentelor asumate, aducindu-și astfel 
contribuția la progresul economic și social 
al patriei, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.
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nind constructorul cu forță de muncă cali
ficată la montajul și probele tehnologice ale 
instalațiilor șl rețelelor.

2. Depășirea planului de prestații servicii 
către populație cu 2,5 la sută.

3. Creșterea peste prevederile planului a 
productivității muncii cu 2 la sută, prin : 
policalificarea unor categorii de oameni al 
muncii (electromecanici, telefoniști. tele- 
grafiști) și creșterea gradului de calificare 
a personalului muncitor ; utilizarea mai 
bună a tuturor capacităților existente.

4. Reducerea cu 1,5 la sută a cheltuielilor 
planificate lă 1 000 lei venituri, prin : dimi
nuarea consumului de energie electrică șl 
combustibil cu 5 la sută față de normele de 
consum, reducerea consumului de materiale 
specifice și folosirea mai eficientă a mate
rialelor rezultate din recuperări.

5. îmbunătățirea calității prestațiilor de 
poștă ți telecomunicații, la nivelul cerințe
lor mereu erescinde ale beneficiarilor, prin 
efectuarea Ia timp și în condiții de calitate 
a lucrărilor de Întreținere și reparații a 
mijloacelor de poștă și telecomunicații, re
ducerea timpului de servire a convorbirilor 
telefonice, pe baza măririi numărului de 
circuite interurbane și a circuitelor semi
automate la cabinele telefonice, reducerea 
duratei medii de restabilire a deranjamen
telor în centrale telefonice cu 10 la sută față 
de anul 1981. .

6. Creșterea cu 4 la sută a beneficiului 
planificat.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor din ca; 
drul unității, prin efectuarea a 15 000 ore de 
muncă patriotică pentru buna gospodărire 
a unităților de poștă și telecomunicații șl 
prin amenajățj și dotări corespunzătoare 
la subunitățile nou înființate.

8. In vederea creșterii calității serviciilor, 
pentru asigurarea unei atitudini civilizate 
în relațiile cu publicul se va pune un accent 
deosebit pe educarea tuturor lucrătorilor in 
spiritul respectului față de normele eticii 
și echității socialiste, al unei comportări 
moral-cetățenești de înaltă ținută, ac- 
ționîndu-se pe multiple planuri în vederea 
întăririi disciplinei in rîndul oamenilor 
muncii din colectivul nostru, instaurării 
unui climat riguros de ordine.

INSPECTORAT SILVIC JUDEȚEAN DIHOR
către toate inspectoratele silvice județene

t
Hotărit să acționeze cu și mai multă ener

gie pentru Înfăptuirea hotărârilor Congre
sului al XII-lea al partidului, a sarcinilor 
Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale din noiembrie 1981, colectivul In
spectoratului silvic județean Bihor cheamă 
la întrecere, pentru depășirea planului pe 
anul 19^2, toate inspectoratele silvice jude
țene, asumîndu-și următoarele angajamen
te :

1. Depășirea producției silvice planificate 
cu 3 la sută, prin valorificarea suoerioată a 
lemnului de mici dimensiuni, a produselor 
accesorii ale pădurii, vinatului șl dezvolta
rea producției auxiliare.

2. Realizarea sarcinilor anuale de împădu
riri pină la sfirșitul- lunii mai, depășirea 
planului de plantații cu cel puțin 0,5 la sută, 
executarea, prin muncă patriotică, în cadrul 
acțiunii „Luna pădurii", a unui volum de 
lucrări în valoare de 300 mii lei, sprijinirea 
consiliilor populare și a altor deținători de 
terenuri degradate pentru redarea în circui
tul economic prin împăduriri a unei supra
fețe de minimum 30 ha, creșterea indicelui 
de reușită a plantațiilor la cel puțin 90 la 
sută, asigurarea regenerării prin sămînță a 
unor suprafețe mai mari cu 5 la sută față 
de anul precedent, cu păstrarea în patrimo
niul silvic a speciilor autohtone valoroase 
și extinderea speciilor repede crescătoare.

3. Depășirea sarcinilor la export cu 1,5 la 
sută, prip identificarea, recoltarea șî valo
rificarea unor resurse suplimentare de 
produse accesorii ale pădurii și vînatului.

4. Realizarea cu 30 de zile mai devreme 
a planului anual de investiții la lucrările ce 
se execută în regie proprie.

5. Ridicarea gradului de mecanizare a 
lucrărilor silvice cu 1,5 la sută, față de rea
lizările anului precedent.

6. Reducerea cheltuielilor de producție cu 
200 mii lei și depășirea planului de bene
ficii cu cel puțin 2 la sută

7. Gospodărirea judicioasă a fondului fo
restier, prin : valorificarea superioară a ma
sei lemnoase și aplicarea corectă a trata
mentelor, promovînd intr-o mai mare măsu
ră regenerarea naturală a speciilor princi
pale de bază, astfel ca această me
todă să reprezinte peste 70 la sută, 
executarea la timp și în condiții de

ÎNTREPRINDEREA județeană de gospddădie 
COMUNALĂ $1 LOCATIVĂ CADAS-SEVEOIN
către toate unitățile de gospodărie 
comunală, de locuințe și prestări 
in construcții și transport local

Colectivul de oameni ai muncii de la în
treprinderea județeană de gospodărie co
munală și locativă Caraș-Severin. puternic 
mobilizat în înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de cel de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a ^sarcinilor și orientări
lor date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al II-lea al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, a obținut rezultate importante 
în îndeplinirea planului pe anul 1981. reali- 
zind sarcinile de plan cu 15 zile înainte de 
termen și obținind o producție suplimentară 
de 14 milioane lei, din care 6 milioane lei 
la prestații de servicii către populație.

Exprimind voința și hotărîrea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din între
prinderea noastră de a îndeplini în cele 
mai bune condiții, cu înaltă responsabili
tate muncitorească, sarcinile de plan pe 
acest an, adresam chemarea la întrecerea 
socialistă pe anul 1982 tuturor unităților 
similare din țară, angajindu-ne să realizăm 
următoarele obiective ;

1. Depășirea cu 2 la sută a planului de 
producție-prestații Ia activitatea de gospo
dărie comunală, locativă și prestații in con
strucții.

2. Depășirea producției marfă industrială 
și a prestărilor de servicii din industria 
mică cu 2.5 la sută.

3. Depășirea planului la recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosibile cu 5 
la sută la metale feroase, cu 2 la sută la 
metale neferoase, uleiuri arse și hirtie. cu 
3 la sută la anvelope și cu 2,5 la sută la 
materiale textile.

■4. Dezvoltarea $1 diversificarea prestații
lor de servicii, prin organizarea a 20 noi 
activități în 10 localități.

5. Crearea condițiilor pentru darea în 
folosință cu 30 zile înainte de termenele _ 
planificate a 200 apartamente.

6. Devansarea punerii în funcțiune cu 30 
zile a 10 obiective din planul propriu de 
construcțli-montaj.

7. Depășirea planului de reparații curente 
la clădiri cu 5 la sută, asigurind repararea

Asigurăm conducerea partidului și statu
lui, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, că oamenii mun
cii din Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Arad, in frunte cu comuniștii, 
vor munci cu toată abnegația și dăruirea 
astfel incit să înscrie noi și tot mai mari 
succese în întreaga lor activitate. în înfăp
tuirea sarcinilor ce le rfevin din Programul 
partidului, din hotâririle Congresului al 
XII-lea. sporindu-și astfel contribuția la 
continua Înflorire a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.
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tehnică ridicată a tăierilor de îngrijire, 
depășind sarcina anuală cu 200 hectare, va
lorificarea în scopuri industriale a cel puțin 
10 la sută din volumul de lemn rezultat din 
curățiri, în arboretele tinere, executarea 
unui control exigent privind aplicarea re
gulilor tehnice de exploatare a lemnului, în 
vederea prevenirii degradării solului, arbo- 
retelor și semințișurilor naturăle, preveni
rea și combaterea dăunătorilor și igieniza
rea pădurilor.

8. Recoltarea și valorificarea superioară a 
fructelor de pădure, a tuturor subproduse
lor acestora, asigurindu-se livrarea în sta
re proaspătă a cel puțin 80 la sută din vo
lumul total de marfă.

9. Organizarea recoltării vînatului în con
dițiile depășirii greutății medii cu lOTa sută 
la principalele specii de vinat mare și re
popularea apelor de munte cu efectivele co
respunzătoare optime.

10. Perfecționarea pregătirii profesionale ș ' 
a cel puțin 180 de oameni ai muncii.

11. Realizarea de către cadrele tehnico- aj 
inginerești, de la inspectorat și ocoale, a 35
de teme de cercetare sau proiectare, care să 
ducă la îmbunătățirea calității produselor 
și a lucrărilor, la economisirea materialelor 
și combustibililor, obținîndu-se o economie 
de 350 000 lei.

12. Intensificarea acțiunii de popularizare 
și educare a populației, în mod deosebit a 
tineretului, pentru păstrarea calităților me
diului ambiant, conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier.

13. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale oamenilor muncii, prin amenaja
rea cabanelor forestiere, extinderea folosirii 
energiei electrice prin realizarea a cel puțtn 
4 miprohidrocentrale și aprovizionarea rit
mică cu alimente a personalului muncitor.

Silvicultorii bihoreni sînt hotărîți să ac
ționeze în spirit revoluționar, cu toată ca
pacitatea și energia lor creatoare, asigurind 
la fiecare loc de muncă un climat de ordine, 
disciplină și înaltă răspundere pentru în
făptuirea exemplară a planului pe anul 1982 
și a angajamentelor asumate in întrecere.
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suplimentară a 25 imobile prin creșterea 
productivității muncii și folosirea materia
lului din demolări. __

8. Realizarea de economii, față de consu
murile normate, la lemn cu 1 la sută, ci
ment cu 2 la sută, energie termică cu 5 la 
sută, energie electrică cu 4 la sută și com
bustibil cu 6 la sută.

9. Pentru îmbunătățirea alimentării cu 
apă potabilă a localităților se vor distribui 
suplimentar 500 000 metri cubi, vor fi reduse 
pierderile în rețele cu 1 la sută, iar gradul 
de contorizare a abonaților va atinge 90 la 
sută.

10. Reducerea cheltuielilor de producție 
cu 9 lei la 1 000 lei producție marfă și rea
lizarea unui beneficiu suplimentar de 1 
milion lei.

11. Realizarea unul indice de utilizare a 
fondului de timp al muncitorilor de 97 la 
sută.

12. Pregătirea prin cursuri de calificare 
a unui număr de 260 muncitori și cuprin
derea in formele de perfecționare profesio
nală a unui număr de 1 500 oameni ai 
muncii.

13. Pentru crearea unor condiții mai bune 
de muncă ale personalului muncitor și dez
voltarea capacităților de producție se vor 
realiza 5 noi baze, de producție-prestații 
și se vor moderniza alte 6 baze existente.

14. împreună cu asociațiile de locatari 
vom organiza acțiuni pentru buna gospo
dărire și întreținere a locuințelor, colectarea 
și predarea materialelor uzate din gospodă
riile proprii, realizarea unor lucrări edili
tare. de amenajare. Întreținere și înfrumu
sețare a spațiilor verzi și a locurilor de joacă 
pentru copii, de curățire a trotuarelor și 
aleilor, plantări de arbori și arbuști și alte 
lucrări.
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totul. Or. intr-adevăr, în această 
perioadă, condițiile de realizare a 
energici electrice sint mai dificile. 
Temperaturile scăzute din timpul 
iernii îngreunează nu numai acti
vitatea de extracție a cărbunelui — 
in special în carierele de suprafață 
— ci și funcționarea utilajelor din 
cadrul termocentralelor. Uneori 
scade presiunea in conductele de 
alimenta”e cu gaze naturale și 
unele termocentrale nu pot func
ționa la întreaga capacitate. In 
sfirșit. cred că ne reamintim seceta 
din vara anului trecut, an in care 
in1 general cantitățile de precipita
ții au fost mai mici decit de obicei, 
ceea ce a făcut ca Si în lacurile de 
acumulare_ale hidrocentralelor să 
se stringă mai putină apă. Din a- 
ceastă cauză, hidrocentralele tiu pot 

funcționa normal pentru comple
tarea necesarului de energie elec
trică în intervalele de virf ale 
consumului, intervale în care pro
blemele sint mai greu de rezolvat.

Aceasta din punct de vedere al 
producătorului de energie electrică. 
Privind însă lucrurile din unghiul 
de vedere al consumatorului, se 
constată că in perioada de Iarnă 
consumul general de energie, in
dustrial și neindustrial, creste cu 
circa 5 Ia sută față de perioada de 
vară, ceea ce echivalează Cu sute 
de milioane de kWh In plus. Tot
odată. din cauza temperaturilor 
scăzute din această iarnă, a crescut 
foarte mult consumul de păcură, 
gaze si de energie electrică.

— In aceste condiții, ce trebuie 
făcut? Ce măsuri se impun a fi 
luate ? Cum se poate acționa pen

tru reducerea consumului de ener
gie In perioadele „vtrfului de sar
cină" ?

— După cum se observă din gra

Economisirea energiei—in interesul 
întregii societăți, al fiecărui cetățean!

fic. In specia! scara. Intre orele 17 
și 22, precum și dimineața, intre 
orele 8 și 10, se înregistrează două 
virfuri in consumul de energie 
electrică. Prima problemă care se 
pune este tocmai aplatizarea aces

tor virfuri de consum, adică redu
cerea consumului de energie elec
trică in aceste intervale. Dificultăți 
în asigurarea resurselor energetice 

se restmt însă pe tot parcursul 
zilei. De aceea, este necesar să se 
consume mai puțină energie și în 
celelalte perioade ale zilei. Ca 
atare, pentru a reduce consumul de 
energie. în general, și In perioade

le de virf. In special, s-au luat 
chiar în aceste zile o serie de mă
suri pentru limitarea consumului 
de energie electrică.

— Concret, care sint aceste mă
suri ți cum putem acționa fiecare 
dintre noi, acasă ți la locul de 
muncă, pentru reducerea consu
mului de energie electrică ?

— Am să mă refer în primul 

rînd la acțiunile prevăzute necesa
re să fife întreprinse în interva
lele de virf ale consumului de 
energie electrică. Unitățile consu
matoare. împreună cu furnizorii dc 
energie, să stabilească programe de 
funcționare a secțiilor mari consu
matoare de energie electrică, ast
fel incit activitatea acestora să nu 
afecteze consumul de energie in 
orile de virf de sarcină. Programul 
de lucru in instituții și sedii admi
nistrative se desfășoară, de regulă, 
între orele 8 șl 17. Institutele de 
proiectare și cercetare vor funcțio
na pină la ora 17. Emisiunile de tele
viziune se întrerup între orele 18—20. 
Referitor la transportul in comun, 
intre orele 18 și 21 tramvaiele și 
troleibuzele vor circula cu frecven
tă redusă. Abonaților casnici li se 
interzice utilizarea în timpul orelor 
de virf de sarcină a motoarelor 

electrice cu puteri peste lkW. a 
reșourilor. radiatoarelor, boilerelor, 

în al doilea rînd. pentru redu
cerea consumului de energie elec
trică pe tot intervalul zilei se au 
în vedere următoarele : ministere
le economice vor aplica zilnic în 
unitățile nominalizate programe de 
reducere a consumului de energie 
între orele 7 și 19. In’ nici o uni
tate economică nu se admite, 
sub ni<4 o formă, depășirea repar
tițiilor de energie electrică si gaze 
naturale. Unitățile comerciale iși 
vor adapta programul astfel incit 
să folosească la maximum lumina 
zilei. La abonațli casnici, in zonele 
rurale, orașe și municipii s-au ela
borat programe de reducere a con
sumului de energie electrică, pe 
ore și zile.

Convorbire consemnată de 
Ion TEODOR
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EMOȚIONANTE EXPRESII ALE SENTIMENTELOR DE ÎNALTĂ PREȚUIRE 
ȘI ATAȘAMENT PROFUND FATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul aniversării zilei sale de naștere
Aniversarea zilei dumneavoastră de 

naștere ne oferă prilejul deosebit de 
a vă adresa, iubite conducător, cu 
nemărginit respect și vie recunoștin
ță, înaltă stimă și statornică prețuire, 
cele mai, calde și sincere felicitări, 
alese urări de sănătate și fericire, 
ani îndelungați de viață, pentru a 
veghea necontenit, la cîrma destine
lor națiunii noastre socialiste, cu 
aceeași ardoare patriotică și înflăcă
rare revoluționară, distinsă înțelep
ciune și eroică dăruire asupra pro
gresului și propășirii patriei pe dru
mul de lumină al erei comuniste, 
într-o lume a libertății și demnității, 
a păcii și destinderii — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

împreună cu întregul popor, noi, 
cei ce trăim și muncim în această 
milenară vatră de istorie, ne anga
jăm și cu acest prilej sărbătoresc 
că vom face totul, cu elan înzecit, 
pentru a ridica la noi cote calitatea 
și eficiența întregii activități, întă
rind răspunderea, ordinea și disci
plina, in spiritul recentelor regle
mentări, expresie a preocupării con
stante pe care o acordați perfecțio
nării cadrului de participare largă a 
celor ce muncesc la înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor celui de-al XII- 
lea Congres al partidului, a obiecti
velor de dezvoltare economico-soci- 
ală a patriei in actualul cincinal.

Nu vom uita niciodată faptul că 
prin cutezanța dumneavoastră, în 
răstimpul glorios de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și statului, ați 
imprimat un dinamism fără prece
dent întregii vieți social-economice, 
tuturor zonelor țării, ați declanșat și 
condus o amplă ofensivă a înnoirii 
și moderriizării, o clocotitoare bătă
lie pentru făurirea cadrului propice 
participării efective a oamenilor 
muncii Ia conducerea țării, afirmă
rii factorilor calitativi, pentru for
marea omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară — se arată, în
tre altele, in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BRAII.A 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN.

Ne sint vii in minte emoționante
le momente ale vizitelor de lucru 
întreprinse în județul Brăila de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar' general, și vă asigu
răm că îndemnurile, orientările și 
sarcinile deosebit de prețioase pe 
care ni le-ați dat cu aceste prilejuri 
le vom traduce cu hotărîre în fapțe, 
printr-o activitate tot mai rodnică, 
în concordanță deplină cu imperati
vele cincinalului calității și eficien
tei.

Sîntem conștiențl de faptul că tre
buie să ' manifestăm în întreaga 
noastră activitate o mai înaltă răs
pundere și exigență revoluționară 
pentru, sppfirgg venitului național șt 
înfăptuirea noii revoluții în agri
cultură, pe deplin convihși că rea
lizarea înaltelor noastre aspirații de 
bunăstare, fericire și civilizație de
pinde de seriozitatea cu care vom 
munci, de felul cum vom ști să ri
dicăm eficiența acestei munci, mo- 
bilizindu-ne energiile creatoare in 
jurul partidului, al dumneavoastră 
personal.

Permiteți-ne. mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, ca la ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere să vă adresăm cele mai sin
cere și călduroase felicitări, urări de 
sănătate și fericire, mulți ani de viată 
și putere de muncă pentru binele și 
prosperitatea națiunii noastre socia
liste, pentru triumful idealurilor de 
pace, destindere și colaborare în în
treaga lume — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN CA- 
RAȘ-SEVERIN AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Cu admirabilă clarviziune științi
fică ați adus o contribuție de ines- 
tirpabilă valoare teoretică și practi
că la fundamentarea întregii politici 
interne și externe a României so
cialiste, promovind în permanență 
spiritul nou, revoluționar in toate 
domeniile de activitate, ceea ce a 
făcut ca perioada acestor ani să se 
constituie in istoria țării drept epo
ca celor mai importante realizări in 
dezvoltarea economiei, științei, ar
tei și culturii, a creșterii nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Sîntem nespus de mîndri de înalta 
apreciere, prețuire și stimă de care 
vă bucurați și pe plan internațional 
prin bogata și prestigioasa activita
te pe care o desfășurați pentru apă
rarea și menținerea păcii, bunul cel 
mai de preț al tuturor popoarelor, 
al întregii omeniri.

Ne angajăm să luptăm pentru în
deplinirea idealurilor pe care le slu
jiți cu exemplară dăruire, înfăptuind 
în condițiile cele mai bune sarcinile 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, din 
prețioasele orientări și indicații pe 
care le-ați dat întregii națiuni.

i
Unindu-și glasul cu întreaga țară, 

cu întregul nostru popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Galați — se spune în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. — vă 
transmit, astăzi, la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere, urarea lor 
fierbinte, izvorită din adîncul inimii, 
de viață lungă, sănătate și bucurie, 
spre binele și fericirea noastră, a tu
turor celor care, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere, sîntem angajați 
în măreața operă de înălțare a Româ- 
nifei pe culmile progresului și civi
lizației socialiste.

Galațiul. cu otelul și navele sale, cu 
ogoarele renăscute sub semnul știin
ței și tehnicii moderne, cu numeroa
sele sale instituții social-economice, 
cu viața sa dinamică ce îmbracă 
toate manifestările unei civilizații de 
tip superior, asociază numele dumnea
voastră cu cele mai importante și mai 
edificatoare cuceriri revoluționare ale 
sale. Tot ceea ce este monumental și 
durabil în această cetate, tot ceea ce 
reprezintă prezent și viitor in înflo
ritorul județ de la Dunăre datorăm 
sfatului și îndrumării dumneavoastră 
permanente, liniei clare, pe care ați 
imprimat-o evoluției, stimulînd ini
țiativa, curajul, fapta ce înnobilează 
cronica tumultuoasă a acestui timp 
eroic.

Pentru aceste minunate înfăptuiri, 
pentru acest viitor măreț pe care ni 
l-ați prefigurat cu știință, pentru 
uriașa contribuție pe care ați adus-o 
și o aduceți la consolidarea presti
giului României între statele lumii — 
noi, gălățenii, alături de întregul po
por, vă mulțumim din suflet așigu- 
rîndu-vă că vă vom urma fără ezitare 
pilda, că nu vom precupeți nici un 
efort în dorința de a traduce in 
viață fiecare idee, fiecare cuvînt 
rostit de dumneavoastră. înfăptuind 
neabătut marile obiective ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

Emoționantul moment al sărbători
rii zilei dumneavoastră de naștere 
constituie pentru toți oamenii muncii 
din județul Gorj un fericit prilej de 
a-și reafirma adeziunea deplină și 
entuziastă la politica internă si ex
ternă a partidului și statului, de a 
da expresie mîndriei fără seamăn, 
prețuirii și recunoștinței fierbinți, 
pentru modul strălucit în care con
duceți destinele țării pe calea pro
gresului, a socialismului și comunis
mului — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN GORJ AL P.C.R. ȘI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Prin eroica dumneavoastră activi
tate, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, am încrustat în is
toria universală contemporană virtu
țile geniului creator românesc, vocația 
sa constructivă, dorința fierbinte de 
pace, înțelegere și colaborare, de a 
trăi într-o lume lipsită de arme și 
de războaie.

Noi. cei ce trăim si muncim în a- 
ceastă milenare vatră româneasca, ne 
exprimăm gratitudinea nețărmurită 
și cele mai vii mulțumiri fată de 
grija deosebită și sprijinul neprecu
pețit ce ni le acordați pentru ca ju
dețul Gorj să devină tot mai înflo
ritor, să se afirme mereu mai activ, 
cu ramuri și sectoare de primă în
semnătate, în tabloul dinamic al eco
nomiei naționale. Vă asigurăm că. în 
această nouă treaptă a cincinalului, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru vor răspunde prin 
fapte însuflețitoarelor chemări la în
trecerea socialistă, dind patriei, peste 
plan, cantități sporite de cărbune, e- 
nergie. țiței și alte produse. Vom ac
ționa cu toată hotărîrea pentru rea
lizarea in mod exemplar a sarcinilor 

complexe ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului, privind dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de materii prime, înfăp
tuirea unei profunde revoluții în a- 
gricultură.

Mîndri de glorioasele realizări ob
ținute de poporul nostru, stlb condu
cerea încercată a partidului. în anii 
luminoși ai socialismului, de minu
natele perspective deschise patriei 
prin înfăptuirea mărețului Program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, ne exprimăm si cu acest 
prilej admirația și recunoștința fier
binte fată de devotamentul nemărgi
nit, pasiunea și înflăcărarea cu care 

• De pe întreg cuprinsul țării, gînduri de 

fierbinte recunoștință secretarului general al 

partidului, președintele Republicii, pentru spiritul 

creator, originalitatea gindirii și acțiunii practice 

care au imprimat un dinamism fără precedent 

intregii vieți social-economice, spre prosperitatea 

patriei noastre libere, independente și creșterea 

bunăstării întregului popor.

• In numele colectivelor de oameni ai muncii, 

angajamente ferme de a asigura înfăptuirea 

exemplară a politicii partidului, de a acționa 

neabătut pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite 

de Congresul al XII-lea al partidului.

acționați pentru apărarea valorilor 
fundamentale ale socialismului, fata 
de spiritul științific, profund creator. 
ce-1 manifestați în conducerea între
gii activități politice și economico- 
sociale din patria noastră — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN» HARGHITA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Prin grija permanentă pe care o 
manifestați pentru înflorirea tuturor 
meleagurilor patriei, și județul Har
ghita a cunoscut. în perioada de cînd 
vă aflați in fruntea partidului și 
statului nostru, anii celor mai bo
gate împliniri. Nicicînd oamenii mun
cii români și maghiari de pe aceste 
minunate plaiuri ale țării nu au» avut 
atit de largi posibilități de afirmare, 
de participare Ia crearea valorilor 
materiale și spirituale, la conducerea 
întregii vieți economice și sociale, de 
a beneficia de rezultatele strădaniilor 
lor, realizîndu-se astfel, in fapt, con
dițiile economico-sociale ale deplinei 
egalități in drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate — izvorul trăiniciei uni
tății și frăției intre toți fiii patriei.

Conștienți de faptul că cel mai 
frumos omagiu pe care-1 putem 
aduce cu ocazia aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere este anga
jarea noastră deplină In îndeplinirea 
mărețelor sarcini izvorîte din istori
cele documente ale Congresului al 

XII-lea al partidului, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa cu toată 
energia, priceperea și dăruirea pen
tru traducerea în viață a grandiosu
lui program de înflorire și prosperi
tate a patriei noastre scumpe — Re
publica Socialistă România.

Minerii șl siderurgiștii, energeticie- 
nii și constructorii, lucrătorii ogoa
relor, toți cei ce trăiesc și muncesc 
pe această străbună vatră dau o 
înaltă apreciere strălucitei dumnea
voastră activități desfășurate in frun
tea partidului și tării. își exprimă 
aleasa lor considerație fată de neobo-. 
sita activitate ce o desfășurați pen
tru soluționarea complexelor proble- 

me ale făuririi socialismului șl co
munismului în' România, pentru 
prosperitatea și binele întregului 
popor român — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Ne mîndrim cu înfăptuirile de 
mare prestigiu obținute de națiunea 
noastră în anii socialismului, mai cu 
seamă în anii de cînd vă aflați. prin 
voința întregului partid și ponor, in 
fruntea Partidului Comunist Român, 
în fruntea României socialiste. în
făptuiri care poartă amprenta gîndi
rii și activității dumneavoastră crea
toare. \Ne onorează locul demn pe 
care îi ocupă România socialistă și 
politica sa în lumea contemporană, 
politică în care vedem si simțim 
prodigioasa dumneavoastră contri
buție ca eminentă personalitate a 
epocii noastre. '

Prețioasele dumneavoastră indica
ții. date cu prilejul vizitelor de lucru 
în județul Hunedoara, s-a'u materia
lizat Intr-o amplă dezvoltare econo- 
mico-socială. Din îndemnurile dum
neavoastră, în ultimii ani, în muni
cipiile Hunedoara și Petroșani, au 
cunoscut o largă dezvoltare industrii
le ușoară și prelucrătoare. în care 
lucrează mii de femei — fiice și soții 
ale siderurgiștilor și minerilor, s-a 
schimbat din temelii înfățișarea ora
șelor Văii Jiului, a tuturor localități
lor județului nostru, care cunosc o 

viață tot mai îmbelșugată și pros- 
peră.

Vă rugăm să primiți și cu 
acest prilej asigurarea că oamenii 
muncii din județul Hunedoara, strins 
uniți in iurul partidului, al dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, nu-și vor precupeți efor
turile. vor munci cu toată dăruirea 
și pasiunea care-i caracterizează 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor și obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Ziua dumneavoastră de naștere 
constituie pentru noi un nou prilej 
de a vă adresa cele mai călduroase 
felicitări pentru rodnica si neobosita 

dumneavoastră activitate desfășurată 
în fruntea partidului și statului, 
pentru tot ceea ce întreprindeți spre 
binele și prosperitatea poporului 
nostru, a înfloririi și propășirii Româ
niei socialiste — se subliniază în te
legrama adresată de COMISIA CEN
TRALA DE REVIZIE A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN.

încredințîndu-vă de înalta stimă 
și prețuire ce vi le purtăm, vă asi
gurăm de hotărîrea noastră nestră
mutată de a acționa cu și mai multă 
promptitudine și exigentă pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne 
revin din înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. a întregii 
politici interne și internaționale a 
partidului.

In consens cu gîndurile si senti
mentele întregului nostru partid, ale 
tuturor oamenilor muncii! vă adre
săm. mult stimate tovarășe secretar 
general. împreună cu urările cele 
mai fierbinți de sănătate, viață în
delungată și fericire, urarea strămo
șească „La mulți ani !“.'

în aceste momente de aleasă 
cinstire a vieții și muncii celui mai 
iubit fiu al poporului român, dînd 
glas sentimentelor de profundă stimă, 
de aleasă prețuire și nemărginită 
dragoste ce vi le poartă comuniștii, 
toți locuitorii acestor străvechi și 
legendare meleaguri românești, vă 
adresăm cele mai calde si respectuoa

se felicitări cu prilejul zilei dum
neavoastră de naștere — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Vă sîntem profund recunoscători 
pentru faptul că, prin contribuția 
inestimabilă pe care ați adus-o și o 
aduceți necontenit la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne Si exter
ne a partidului și statului nostru, ați 
imprimat un dinamism fără prece
dent evoluției multilaterale a socie
tății noastre socialiste, ați asigurat 
României socialiste un binemeritat 
prestigiu pe arena internațională.

Toți locuitorii Maramureșului, fără 
deosebire de naționalitate, vă ex
primă cele mai vii mulțumiri 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați în fruntea partidu
lui și a țării, pentru grija sta
tornică ce o manifestați față de în
florirea materială și spirituală a tu
turor zonelor și localităților patriei, 
asigurîndu-vă, totodată, de hotărîrea 
lqr nestrămutată de a munci fără 
preget pentru a da viață obiectivelor 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, prețioaselor in
dicații primite cu prilejul recentei 
vizite pe care ați întreprins-o în ju
dețul nostru.

Vibrantele manifestări de simpa
tie, de exprimare' a sentimentelor 
de prietenie și considerație față de 
România, a înaltei prețuiri ,de care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
bucurați pretutindeni în lume, pen
tru activitatea de promotor neobosit 
al idealurilor umaniste, pentru con
secvența și fermitatea cu care acțio-" 
nați in vedPrea făuririi pe planeta 
noastră a unei lumi rhai bune și mai 
drepte, ne fac și pe noi, mehedin- 
țenii, să trăim momente de legitimă 
mindrie patriotică, se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R.

Pentru comuniștii, pentru toți lo
cuitorii Mehedințiului este incâ un 
fericit prilej de a-și exprima, și de 
această dată, deplină adeziune și a- 
probare față de politica științifică 
internă și externă promovată cu 
consecvență de partidul și statul 
nostru, in frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate conducător, raportîn- 
du-vă, totodată, că, aplicînd in via
ță, în mod exemplar, prețioasele in
dicații și îndemnuri pe care ni le-ați 
adresat cu prilejul vizitei de lucru 
în acest minunat colț de țară româ
nească, obținem zi de zi succese tot 
mai importante, care înscriu tot mai 
vertiginos Mehedințiul pe coordo
natele impetuoasei dezvoltări econo
mico-sociale pe care o cunoaște pa
tria noastră socialistă.

Vă rugăm, să ne îngăduiți ca. In 
semn de afjîncă și vie recunoștință, 
să vă adresam! încă o dată, cele 
mai calde urări de multă sănătate 
și putere de muncă în fruntea parti
dului și țării, pentru a ne conduce, 
cu aceeași înțelepciune și cutezanță, 
pe drumul luminos al comunismu
lui.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se a- 
rată, intre altele : Ne expri
măm și cu această ocazie săr
bătorească profunda mindrie că 
avem în persoana dumneavoastră un 
dirz și neobosit luptător pentru de
zarmare, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și făuri liber pro
priul destin și dăm o înaltă aprecie
re noilor și strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, eforturi
lor stăruitoare 'ce le depuneți pen
tru triumful rațiunii în viața inter
națională, văzind în aceasta cheză
șia liniștii în propriile noastre că
mine, a muncii nestingherite pentru 
îndeplinirea minunatelor programe 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Dorim să vă asigurăm că oamenii 
muncii din județul Neamț, în frun
te cu comuniștii, vor acționa cu toa
tă dăruirea și spiritul revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, a istoricelor hotăr 
rîri ale Congresului al XII-lea, a 
prețioaselor indicații și orientări 
date de dumneavoastră la plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din noiembrie 1981, 

că vom face tot ce depinde de noi 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe 1982 și pe întregul cin
cinal actual.

Vă urăm, din toată inima, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate, viață 
îndelungată și fericire, pentru ca 
sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă să înfăptuim minunatul 
program de dezvoltare economico- 
socială a țării stabilit de Congresul 
al XII-lea al partidului, pentru Înăl
țarea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru triumful 
ideilor păcii, colaborării și prieteni
ei pe planeta noastră.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : 
Prin viața și munca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați făcut din pă- 
mintul legendar al României o ro
ditoare grădină, in care oameni noi 
își făuresc un nou destin. Neobosita 
dumneavoastră activitate închinată 
nobilului țel de înălțare materială 
și spirituală a personalității umane 
v-a aureolat numele de militant re
voluționar, de conducător comunist 
încercat, patriot și internaționalist 
înflăcărat, care-și dăruiește munca 
și gindirea partidului, clasei munci
toare, poporului român, independen
ței și suveranității patriei, măreței 
cauze a socialismului și comunismu
lui, apărării păcii în lume.

Acum, la ceas de mare sărbătoare 
națională, primiți, vă rugăm, și pe a- 
ceastă cale, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, cele mai 
caide mulțumiri izvorîte din adîncul 
inimilor comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru indicațiile și 
îndemnurile date cu prilejul vizitelor 
dumneavoastră în județul nostru, 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
ca și aceste străvechi meleaguri ro
mânești să înflorească necontenit.

Laolaltă cu țara, noi vă încredin
țăm că, urmîndu-vă îndemnurile și 
învățămintele, vom da viață dura
bilă chemării dumneavoastră, hotări- 
rilor celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, programului măreț de edi-, 
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului 
pe pămîntul patriei.

Gîndurile noăstre, ale tuturor su
cevenilor. înmănuncheate in subli
mul buchet al dragostei ce vă pur
tăm, se îndreaptă cu cea mai aleasă 
recunoștință către dumneavoastră, 
mult, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, părinte bun și 
iubitor al patriei, stegarul cutezător 
al partidului și revoluționarul mili
tant care, ca nimeni altul în mile
nara și zbuciumata noastră istorie, 
ați pus și puneți, mai presus de ori
ce, cauza și viitorul comunist al 
Româniți, bunăstarea și fericirea 
națiunii, existența sa liberă șî dem
nă, dezideratul major și stringent al 
epocii pe care o trăim — dezarma
rea și pacea pe pămint, înțelegerea 
și colaborarea între popoare — se a- 
rată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. SI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Sîntem bucuroși să vă raportăm, 
mult stimate și iubite conducător, că 
rezultatele pe care le-am înregistrat 
in anul 1981 în toate domeniile de 
activitate, precum și declanșarea 
sub bune auspicii a producției aces
tui an, ne dau garanția înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor economico- 
sociale pe întregul cincinal și, la fel 
ca întregul popor, mai mult ca ori- 
cind, strins uniți in junii partidului, 
sîntem hotărîți să aplicăm neabătut 
în viată întreaga politică internă și 
externă, profund' științifică, al că
rei promotor sinteți, să vă ur
măm fără pr4?et exemplul de dă
ruire și pasiune, devotamentul re- , 
voluționar, înflăcăratele îndemnuri 
și chemări patriotice, spre bine
le și fericirea noastră, spre înăl
țarea și progresul scumpei Românii 
socialiste.

Fie ca această minunată zi, atit de 
aproape de izvorul înnoirii timpu
lui și contopită cu sărbătorirea Uni
rii noastre pe veci, să vă aducă ani 
luminoși și încărcați de roade, a- 
ceeași cutezanță și energie în frun
tea partidului și a țării, numai să
nătate și fericire, primăveri însorite 
și încărcate de florile albe ale păcii, 
nemăsurate bucurii alături de marea 
familie a neamului, alături de tot ce 
aveți mai scump și drag sub soare.

*
*
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AM MULTI ÎN SĂNĂTATE SĂ NE TRĂIAȘCĂ-AL ȚĂRH CUTEZĂTOR STEGAR!

Ani de glorii, 
ani de fapte 

vitejești
Lerui-ler, străbună țară, 
dă-ne binecuvîntarea 
și pe-această caldă vatră, 
sub stindardul tricolor, 
înfrățește ale noastre 
lire, ca din nou cintarea 
s-o-nălțâm întru cinstirea 
bravului conducător I

Cu versul revoluției 
îl cînt

Fierbinți ca focul sufletului meu 
și roșii ca văpaia din drapele 
așa-mi doresc cuvintele și eu, 
cind il slăvesc, în graiul maicii mele.

Cu versul revoluției îl cînt 
și-a unor zile de-nsoriri depline 
de El aduse pe acest pămint 
străvechi al înfrățitelor destine.

Ne-nvață să vorbim 
cu viitorul

Cînd numele noi i-l rostim, răsare, 
cu vechi și totodată noi priveliști, 
o țară dreaptă care urcă-n soare 
și nu cunoaște-n calea ei opreliști.

Cind numele-; rostim, ne-naripează 
voința lui de-a fi stăpin poporul 
și-a frunții lui străluminoasă rază 
ne-nvață să vorbim cu viitorul.

Uniți, ca-ntotdeauna...
Sint ale sale gînduri mănunchiuri de lumină 
ce-n inime speranțe aprind și nu apun.
Și-atit de omenească i-e marea nehodină 
de-a-i da vieții noastre un alt făgaș, mai bun I

Poporul il urmează prin soare și omături, 
știind că are-n frunte un comunist viteaz 
pe nume Ceaușescu, care-i oricind alături, 
ca om de omenie, la bine și necaz.

Trăiește-n fiecare 
dintre noi

Lerui-ler — pe înc-o treaptă 
de lumină a vieții, 
scump cîrmaci al țării noastre, 
după datini strămoșești, 
azi, cu inimi comuniste, 
•și îngăduie poeții 
să-ți ureze ani de glorii 
și de fapte vitejești I

Victor TULBURE

Neînfricat, în vreme luptător 
eu îl urmez și ii cuprind cadența 
c-un cînt ce-nseamnă-n graiul tuturor : 
frăția, pacea și independența.

Și-nseamnă zorii care ne vestesc 
a lumii nesfîrșită primăvară.
Spre ea ne duce El. Și îl slăvesc 
c-un cîntec ca un roșu steag pe țară I

Miklos LASZLO

Cînd numele-i rostim, nu dăm uitării 
pe marii fii ai împlinirii sfinte 
și Lui, intîiul muncitor al țării, 
prinos i-aducem dragostea fierbinte.

Cu purpură, cu aur, cu azururi 
atunci Carpații-și semețesc tăria 
cu slove-nscrise-n trei culori de-a pururi : 
PARTIDUL - CEAUȘESCU - ROMANIA 1

Hans SCHULLER

El ne scrutează drumul spre zilele de miine, 
vrea cerul să nu fie acoperit de nor 
și-n dragostea-i de țară, ca pe-o frățească piine 
El soarta și-o împarte cu-ntregul său popor.

Uniți, ca-ntotdeauna, in juru-i zid vom face 
și-al inimilor soare i-l vom aduce-n dar. 
Ani mulți, in sănătate, in fală și in pace 
să ne trâiască-al țării cutezător stegar I

Ivan KOVACI

In veghea din privirea Lui e tot : 
și trandafirul care dă in floare 
șî mugurii pe crengi cînd capu-și 
și riul care spumegă spre mare.

Trăiește-n fiecare dintre noi 
și fiecare dintre noi există 
în zborul care-l duce-n vremuri noi 
spre năzuita culme comunistă.

Și tot ce încă n-am făcut, va fi I 
Din ce-am făcut, nimic nu o să piară I 
Și ne-mplinim cu fiecare zi 
și ceasul altfel timpul ni-l măsoară.

Cu Ceaușescu-n frunte de cu zori 
ne avîntăm spre piscuri viitoare 
știind că-n ochii lui scînteietori 
se oglindește fiecare zare.

Cedomir MILENOVICI
in versiune românească de 
Victor TULBURE
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Corelarea prețurilor de desfacere 
cu costurile și prețurile de producție 

-o pîrghîe importantă de sporire a bunurilor 
agroalimentare pentru consumul populației

HOILE REGLEMENTĂRI PRIVIND RETRIBUIREA IN AGRICÎH.TURĂA

- PUTERNIC STIMULENT PENTRU PRODUCȚII MAI MARI
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Ansamblul de măsuri adoptate de 
conducerea partidului si statului nos
tru pentru stimularea unităților a- 
xriccje socialiste si a gospodăriilor 
populației in sporirea producției la 
hectar și de la fiecare animal și creș
terea. oe această bază, a livrărilor 
la fondul de stat are drept scop 
atît aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economioo-finan- 
ciar in unitățile agricole. cit si creș
terea producției de bunuri asroali- 
mentare in vederea ridicării continue 
a nivelului de trai al poporului. 
Aceste noi măsuri și-au găsit con
cretizarea in recentele decrete ale 
Consiliului de Stat privind contrac
tările. si achizițiile de produse agri
cole vegetale și animale.

Este lesne de înțeles de ce a fost 
nevoie să fie perfecționat sistemul 
de preturi prin creșterea preturilor 
de contractare si achiziții si acor
darea de prime diferențiate producă
torilor agricoli în funcție de partici
parea fiecăruia la asigurarea fondu
lui de stat. Pe baza acestor stimu
lente. în condițiile realizării inte
grale a livrărilor de produse agri
cole la fondul de stat, unitățile agri
cole de stat și cooperatiste si gos
podăriile populației vor primi supli
mentar. în anul agricol 1981—1982. 
circa 15.8 miliarde lei. Această sumă 
acoperă în întregime cheltuielile de 
producție si asigură rentabilitatea 
tuturor produselor, permitînd produ
cătorilor agricoli să obțină un venit 
suplimentar de circa 7 miliarde lei.

Stimulentele acordate fac cu putin
ță aplicarea noului mecanism econo- 
miop-financiar la nivelul fiecărei 
unități agricole socialiste, creînd con
diții pentru acoperirea integrală a 
cheltuielilor din veniturile proprii și 
pentru obținerea de beneficii. 
După cum ' se știe. începînd din 
1981, prin majorarea preturilor de 
contractare a produselor agricole și 
modificarea tarifelor pentru lucrările 
S.M.A.. statul nostru a majorat pre
țurile primite de producătorii agri
coli la produsele vegetale si animale, 
în medie, cu 11.8 la sută. Stimulen
tele acordate au condus la creșterea 
veniturilor producătorilor agricoli, 
dar nu au acoperit în totalitate chel
tuielile suplimentare generate de 
creșterea preturilor produselor indus
triale destinate agriculturii si a ce
lor din import. Nu trebuie uitat fap
tul că. în tara noastră, pretu
rile de desfacere aid unor pro
duse alimentare de bază — zahăr, 
ulei, orez și altele — au rămas 
neschimbate de 25—30 de ani. deși in 
această perioadă veniturile populației 
au crescut de peste fi) ori. iar retri
buția de circa 7 oPf.’Pe de altă par
te. numai în perioada 1971—1980, 
preturile produselor industriale des
tinate agriculturii (ingrășămiate chi
mice, erbicide, carburanți etc.) au 
crescut cu peste 7 miliarde lei : tot
odată, a crescut si postul lucrărilor 

efectuate de stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii — creștere de
terminată de costul mai mare al 
combustibilului și de faptul că noile 
tractoare și mașini agricole de mare 
capacitate sînt mai scumpe.

De bună seamă, creșterea preturi
lor la tractoare, mașini. îngrășămin
te chimice și alte materiale utilizate 
în agricultură a generat. în perioada 
1976—1980. sporirea mai accelerată a 
cheltuielilor materiale decit a pro
ducției agricole globale. în aceste 
condiții. în multe unități agricole nu 
s-a realizat producția netă Planifi
cată si. totodată, nu s-a aco
perit fondul de retribuire, re- 
curaîndu-se la subvenții de'la stat 
tn cazul Întreprinderilor agricole de 
stat sau la credite pentru cooperati
vele agricole. Este aceasta o cale pe 
care s-ar putea merge în continuare?

D. DUMITRU
director științific

al Institutului de economie agtarâ

Evident că nu. După cum se știe, la 
noi in tară, un timp dezvoltarea sec
toarelor industriale care produc pen
tru agricultură a avut ca obiectiv 
prioritar asigurarea bazei tehnico- 
materiale moderne necesare creșterii 
producției în unitățile agricole socia
liste. urmărindu-se în mai mică mă
sură realizarea unei eficiente econo
mice corespunzătoare. Dar în condi
țiile aplicării noului mecanism eco- 
nomico-finanpiar. a principiilor auto- 
conduc.erii și autogestiunii, baza teh- 
nico-materială a agriculturii trebuie 
să fie dezvoltată in strinsă legătură 
cu creșterea producției și a eficien
tei în toate unitățile. Desigur, statul 
va continua să finanțeze dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii. Bună
oară. statul alocă anual de la buget 
aproape 5 miliarde lei pentru acțiu
nile fito șl zoQveterinare. pentru re
tribuirea personalului de specialitate 
din agricultură și subvenționarea în 
parte a lucrărilor de întreținere a 
sistemelor de hidroameliorații.

O cale importantă pentru realiza
rea autogestiunii în fiecare unitate a- 
gricolă o constituie asigurarea unui 
echilibru corespunzător intre costul 
de producție si prețul de contractare 
și achiziție al produselor agricole. Ca 
urmare a creșterii prețurilor combus
tibilului. mașinilor. îngrășămintelor 
etc., costurile de producție au cres
cut cu circa 25 la sută la Kriiț, 35 
la sută la oorumb. 40 la sută ia fi'oa- 
reă-soarelui și cu aoroane 60 la sută 
la sfecla de zahăr. Pentru a se a- 
sieura rentabilizarea acestor produ
se, pe baza avantajelor acordate de 
stat, prețurile de contractare și a- 
chiziție cresc) în medie (inclusiv pri
mele acordate producătorilor a

gricoli) cu 36 la sută, din care 
la porumb — cu 79 la sută, la 
floarea-soarelui — cu 67 la sută, iar 
la sfecla de zahăr — cu 83 la sută. 
Sporirea preturilor la produsele ve
getale. îndeosebi la cerealele furaje
re si alte furaie. determină o creș
tere a costurilor produselor animalie
re. De aceea, prin recentul decret s-a 
stabilit si o creștere a preturilor pro
duselor animaliere, astfel incît să 
se asigure rentabilizarea tuturor a- 
cestor produse.

Desigur, realizarea producției a- 
gricole nu este un scop in sine. Ea 
trebuie să satisfacă cerințele de con
sum ale populației. Prin urmare, 
produsele agricole brute sînt livra
te sore prelucrare, ca materii pri
me. industriei alimentare. Or. în in
dustria alimentară, ponderea mate
riilor orime care intră în procesul 
de prelucrare reprezintă 80—90 la 
sută din costurile de producție. Dar 
unitățile industriei alimentare, ca 
orice unităti economice, trebuie să-si 
desfășoare activitatea ne principiile 
autogestiunii. Majorarea preturilor de 
contractare și achiziție ale produselor 
agricole, precum si a prețului ener
giei și combustibilului are efecte 
directe asupra costurilor de oroduc- 
tie în unitățile industriei alimenta
re. Prin urmare, costurile de pro
ducție la zahăr, ulei, făină si alte 
bunuri alimentare vor fi. in aceste 
unităti. mal ridicate.

în aceste condiții aoare necesita
tea corelării cit mai judicioase în
tre costuri, preturile de producție si 
preturile de desfacere cu amănun
tul la o serie de produse fabricate 
în industria alimentară. Dar. așa 
cum s-a arătat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1981. la stabi
lirea preturilor de desfacere la o 
serie de bunuri de consum se va a- 
vea in vedere corelarea corespunză
toare a acestora cu creșterea retri
buției si a veniturilor prevăzute de 
Congresul al XII-lea ; oe “întregul 
cincinal, indicele de creștere a pre
turilor va fi de , 8—9 la sută, 
iar creșterea retribuției reale de 
14—16 la sută. Această concordanță 
corespunde intereselor societății, dez
voltării forțelor de producție, a e- 
conomiet naționale si este de natu
ră să asigure îmbunătățirea nivelu
lui dș trai al ponorului.

NiĂle măsuri de stimulare si co
interesare a producătorilor agricoli 
trebuie să-si găsească echivalent în 
muncă bine organizată în fiecare u- 
nitate agricolă pentru realizarea de 
producții maxime, la costuri cît mai 
reduse și valorificarea de cantități 
superioare de produse vegetale și a- 
nimale la fondul de stat în mod e- 
vident preturile stimulative acordațe 
au un rol important, dar rezultate
le scontate se vor obține numai nrln 
eforturi susținute în vederea folo
sirii judicioase a fondului funciar, a 
miiloacelor mecanizate si a forței de 
muncă.

Munca mai bună, producția mai multă 
vor fi pe drept răsplătite

Conduc o brigadă de producție 
vegetală a C.A.P. Heleștieni, din 
județul Iași, care are 497 hectare 
teren, din care cultivăm 170 ha 
cu griu. 80 ha cu orz, 116 ha cu 
porumb. 45 ha cu cartofi. 26 ha cu 
lucernă, alte culturi furajere. Pe 
total, cooperativa noastră agricolă 
de producție cultivă in acest fel 
2 300 ha, obținind astfel anual o 
producție fizică in valoare de 17 
milioane lei. în brigadă lucrăm 110 
cooperatori. Sintem deosebit de 
bucuroși că proiectul de lege pri
vitor la retribuția muncii noastre 
stabilește tarife în raport cu munca 
depusă și producția obținută, dife
rențiate pe patru grupe de com
plexitate și sectoare .de producție, 
pentru că asta stimulează ca fie
care unitate agricolă să-și dezvolte 
producția fizică și veniturile. Noi 
lucrăm la producția vegetală si ne 
străduim să obținem recolte tot 
mai bogate. Ne stimulează în acest 
sens sublinierea făcută la articolul 
26. care spune că pe parcursul exe
cutării lucrărilor tarifele de retri
buire pe norma de muncă prevă
zută în planul de producție si bu
getul de venituri si cheltuieli se 
pot majora sau diminua in raport 
cu asigurarea și menținerea densi
tății normale a plantelor pînă la 
recoltare, cu obligația completării 
golurilor, executarea numărului de 
prașile. a celorlalte lucrări de în
treținere și combatere a dăunători
lor. a efectuării scurgerii apelor din 
băltiri, a recoltării și eliberării te
renului etc. Am și început unele 
acțiuni concrete. Am arat bine în
treaga suprafață ce-o avem în 
seamă, iar acum arăm loturile in 
folosință. Am fertilizat cu îngrășă
minte naturale în toamnă. «St și cu 
îngrășăminte chimice întreaga su
prafață de grîu și orz. Acum cărăm 
gunoi de grajd pe loturile unde 
vom însămînța cartofi. încă cel pu
țin 600 tone vom mai transporta în* 
ferma noastră, colectînd gunoiul și 
din curțile cetățenilor. La nivelul

Retribuirea suplimentară ne îndeamnă 
la sporirea livrărilor de lapte și carne
Am studiat cu cea mai mare a- 

tenție-, proiectul Legii retribuirii 
muncii in unitățile agricole coope
ratiste. Am să mă refer doar la ci- 
teva prevederi privind sectorul 
zootehnic. De ce ? Pentru că și la 
noi. la C.A.P. Mureșeni, zootehnia 
are, Că peste tot în județul Mureș, 
o mare pondere. Dispunem, între 

' altele, • de 770 capete bovine, efec
tive care pe baza programului ju
dețean sînt în continuă creștere. 
Pînă acum însă, și o spun deschis, 
am asistat mai ales la o creștere 
cantitativă a efectivelor, în vreme 

cooperativei urmează să mai trans
portăm circa 4 000 tone pînă la în
ceperea insămințărilor. Am între
prins si alte acțiuni. In raza fer
mei noastre există o baltă pe care 
ne-am propus să o desecăm, ciști- 
gind #stfel vreo 2.5 ha de teren, 
încă un hectar vom cistiga si din 
defrișarea unor mărăcinișuri. lucra
re oe care o facem în prezent. 
Avem apoi in marginea satului o 
tarla care se menține mlăștinoasă, 
multă vreme după căderea ploilor. 
Se întinde umezeala si în grădinile 
unor cooperatori. Dar nici noi și 
nici ei n-am luat nici o măsură 
pînă acum. De astă dată am si în
ceput să facem împreună ca
nale de scurgere, mai ales că tere
nul este în pantă. în acest fel. nu 
numai că vom cîștiga teren pe care 
îl vom reda în circuitul agricol, dar 
îi vom ridica și fertilitatea, reali- 
zînd astfel producții sporite la hec
tar: concomitent cu munca în cîmp, 
pentru lucrarea mai bună a pă- 
mintului și realizarea de producții 
sporite, sîntem hotărîți să gospodă
rim cît mai bine și restul averii 
obștești pe care o avem, să între
ținem cit mai bine animalele de 
muncă pentru a ne ajuta cu ele 
să efectuăm lucrările agricole cu 
cheltuieli materiale mai puține.

în acest context al problemelor 
la care m-am referit doresc să fac 
și două propuneri : 1) Pentru șe
fii de brigăzi din rîndul coopera
torilor să se stabilească cursuri de 
calificare sau perfecționare, fie la 
nivelul consiliilor agroindustriale, 
fie al județelor, în sistemul reciclă
rii din cinci în cinci ani ca în alte 
sectoare. 2) Pentru șefii de echi
pă să se organizeze cursuri de in
struire în fiecare an, pentru a că
păta și ei cunoștințe în plus pri
vind organizarea muncii și condu
cerea producției agricole.

Gheorqhe N. BARTOȘ
șef de brigadă la C.A.P. Heleștieni, 
județul lași 

ce calitatea este necorespunzătoa
re. Iată numai un singur exem
plu : La noi în C.A.P., cu toate că 
dispunem, în general an de an, de 

X» bună bază furajeră, în ultimii 
doi ani producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a scăzut cu 1 000 
litri. Am 'analizat cu foarte piare 
atenție această situație, dar nu pot 
spune cu conștiința împăcată că 
analizele noastre au dat rezultatele 
dorite. De ce? Pentru motivul (im
portant în zootehnie) că aveam o 
foarte mare fluctuație în rindul 
îngrijitorilor, din care cauză fura

jarea, îngrijirea și păstrarea sănă
tății animalelor lăsa foarte mult 
de dorit. Or. noul proiect de lege, 
prin stimulentele, dar și obligații
le stabilite, vine în sprijinul aces
tui sector, al celor care, realizînd 
volumul de lucrări stabilit, contri
buie efectiv la sporirea producției 
de carne și lapte. Pentru că, așa 
cum se spune și în actualul proiect 
de lege, șefii de fermă și de briga
dă au, mai mult decît pînă acum, 
obligația să controleze permanent 
activitatea desfășurată pentru în
grijirea animalelor, procesul de 
reproducție și selecție, de produ
cere, conservare și administrare a 
furajelor, pentru a se asigura rea
lizarea și depășirea producțiilor și 
a efectivelor prevăzute. Cit de 
mare a fost efectul acestui nou act 
legislativ in rindul cooperatorilor, 
al altor categorii de oameni, se 
vede și din aceea că. în cazul nos
tru — care am pus recent in func
țiune o modernă fermă zootehnică

Răspunsul nostru: pregătim temeinic 
în aceste zile campania agricolă 

de primăvară
Proiectul noii legi de retribuire a 

muncii în unitățile agricole coope
ratiste a fost primit si în coopera
tiva noastră ea un îndemn la o mai 
bună organizare a muncii, la des
fășurarea unei activități mai in
tense în vederea obținerii. în acest 
an. a unor producții sporite. Si po
sibilități avem. Cooperativa noas
tră fiind situată în apropierea mu
nicipiului Bacău si avind un profil 
complex, trebuie să contribuie în- 
tr-o măsură tot mai mare la asi
gurarea fondului de stat, la apro
vizionarea mai bună a orașului. E 
adevărat, condițiile mai puțin fa
vorabile din anul trecut nu ne-au 
permis să realizăm prevederile de 
plan. Totuși, cei aproape 200 de 
oameni din ferma pe care o con
duc. organizați în echipe, au lucrat 
bine și au obtinut recolte mari. 
Pentru anul acesta am luat toate 
măsurile și am asigurat condiții 
optime ca producțiile să sporească 
simțitor. Am prevăzut să obți
nem. în medie la hectar, cel nutin 
4 000 kg boabe porumb. 4 100 kg 
orz. peste 35 000 kg sfeclă de zahăr. 
Aceste producții ne vor da posibi
litatea să livrăm la fondul de stat 
cu 600—700 tone mal mult porumb 
decît în anul trecut. Beneficiind de 
primele ce se vor acorda prin re
centul decret al Consiliului de Stat, 
veniturile noastre se vor dubla fată 
de 1981. Avem posibilitatea să ne 
creăm si un fond substantial de 
furaje. Vom livra la F.N.C. circa 
1 200 tone de porumb si orz.

Pentru a realiza producțiile pre
văzute muncim in aceste zile fără 
intrerupere. Am fertilizat întreaga 
suprafață cu grîu. împrăștiind cite 
200—250 kg îngrășăminte azotoase 

în valoare de peste 10 milioane lei, 
— am depistat, chiar in ziua pu
blicării legii in presă, cei 12 îngri
jitori de care aveam nevoie. Fă- 
cînd o analiză exigentă a ceea ce 
am făcut, dar mai ales a ceea ce nu 
am realizat, am ajuns la concluzia, 
pe baza unui calcul sumar, că. în 
baza noilor reglementări, cooperati
va noastră va putea realiza anual, 
din zootehnie, beneficii suplimenta
re în valoare de 2,6 milioane lei; o 
producție de aproape 3 009 litri pe 
cap de vacă furajată și va putea 
livra suplimentar la fondul de stat 
1'200 hectolitri lapte și 30 tone de 
carne. Așadar, și în zootehnie, 
cele 4 grupe de tarife de retribui
re pe norma de muncă reprezintă 
un stimulent, dar și o răspundere 
sporită față de lucrul bine făcut.

Iile CHEȘA
președintele C.A.P. Mureșeni, 
județul Mureș

la hectar. Suprafețele ce se vor 
cultiva cu sfeclă de zahăr, porumb 
Si diferite râdăcinoase sînt îngră
șate cu gunoi de grajd. Numai în 
cursul lunii ianuarie am transpor
tat pe cîmp mai mult de 300 tone 
de gunoi, iar acțiunea continuă.

Ceea ce aduce nou proiectul legii 
retribuirii muncii si cu care mem
brii cooperatori din ferma ne care 
o conduc si-au exprimat întreaga 
adeziune este acel spor atribuit 
oamenilor datorită vechimii neîn
trerupte în aceeași unitate si în 
același sector. Sint în unitatea 
noastră oameni care lucrează încă 
de la înființarea cooperativei în 
viticultură, legumicultura sau în 
zootehnie. Avînd o vechime de 15— 
20 de ani si chiar mai mult in ace
lași sector si realizîndu-și în per
manentă sarcinile prevăzute, ei vor 
avea posibilitatea să-si completeze 
veniturile cu un spor de 6 pină la 
8 la sută. Este un stimulent si tot
odată o posibilitate de permanen
tizare a oamenilor într-un sector 
de activitate. Consider eu, că pe 
drept se prevede în acest articol, 
si asa este bine, posibilitatea de a1 
se pierde acest spor în caz cînd 
omul absentează de la muncă. 
Cooperatorii se simt astfel mobili
zați în permanentă la muncă, la 
executarea tuturor lucrărilor pre
văzute de tehnologie la timp și de 
calitate pentru a contribui astfel la 
creșterea • ■wodtictieic <Peniru că 
numai sporind producțiile creste 
,Si y^nitul Joc. ww «I..-*»* .

Anqhel BABALtC.....
șef de fermă la cooperativa 
agricolă din comuna
Nicolae Bălcescu. județul Bacău

-----------AUTO APROVIZIONAREA------------
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației

Continuăm seria convorbirilor cu factori de răspundere din 
consiliile populare, relevînd astăzi unele experiențe, precum și 
inițiative și măsuri propuse în județul Prahova pentru aplicarea 
principiilor autoaprovizionării.

PRAHOVA - un județ 
puternic industrializat iși

Evoluția producției agroalimentare a județului

creează și o puternice bază alimentară
— La început v-am ruga sd ne vor

biți despre modul in care funcțio
nează sistemul autoaprovizionării in
tr-un județ cu un specific industrial 
atit de accentuat ca Prahova.

— Trebuie să spun că nu numai ca
pacitatea industrială a județului (lo
cul trei pe țară) constituie specificul 
lui. Și alți factori determină cerințe 
aparte pentru asigurarea bunei apro
vizionări : numărul mare de navetiști, 
numărul mare al orașelor — 14. su
prafețele agricole relativ reduse, for
mele de relief muntos ..tradițional 
neproductiv" etc. Simpla enumerare a 
acestor particularități ar putea crea 
impresia că in calea dezvoltării agri
culturii prahovene se ridică anumite 
obstacole obiective. Pentru noi este 
insă limpede că principiile autocon- 
ducerii și autoaprovizionării trebuie 
să-și găsească aplicare în mod necon
diționat. Avem condiții geografice 
specifice ? înseamnă că trebuie să gă
sim modalități specifice de abordare 
a ior. Putem spune chiar că produc
ția de bunuri agroalimentare îsi poa
te găsi „aliati" in fiecare din aceste 
particularități specifice ale județului.

— Ne puteți exemplifica ?
— Să începem cu industria. Nu e 

deloc o metaforă afirmația că între
prinderile prahovene pot produce si... 
legume. Cum ? Bunăoară, folosind 
pentru încălzirea serelor aburul uzat, 
care se risipea. Un exemplu : serele 
întreprinderii „1 Mai" din Ploiești au 
livrat cantinei, numai în ultimul 
timp, freste 2,5 tone de îegume-tru- 
fandale. Acum, gospodarii uzinei au 
hot'ărit să. construiască 6 nouă seră, 
cu o suprafață de 3 209 mp, pentru 
roșii și castraveți. Folosirea asemă
nătoare — în sere — a aburului uzat 
o practică și combinatul petrochimic 
„Teleajen", Rafinăria Ploiești, Fabri
ca de utilaj complex, întreprinderea 
de reparat tractoare șl motoare gre
le din Poiana Cimpina. Pe aceste

Convorbire cu tovarășul 
ION VILSAN, prim-vicepreședlnte 

al comitetului executiv al consiliului 
popular județean

suprafețe acoperite se pregătesc șl 
răsaduri ce vor fi livrate muncito- - 
rilor din comunele învecinate pentru 
a-și cultiva cu legume curțile și gră
dinile.

— lată ajunsă discuția la capitolul 
„muncitori navetiști". categorie luată 
in considerație, mai ales înainte de 
aplicarea principiilor autoaprovizio
nării. la capitolul „consum" și nu la 
capttolul „producție de bunuri agro
alimentare".

— Această obișnuință trebuie in
versată. In multe comune învecinate 
— printre care Bleioi. Bucov. Bărcă- 
nești — avem oameni care sint la fel 
de buni muncitori industriali, cit și 
producători agricoli. Desigur, e vorba 
de un proces in curs, care trebuie 
încurajat. El se leagă și de cel de-al 
treilea factor specific : numărul mare 
de localități urbane. Avem doar 
citeva comune care să nu fie situate 
în apropierea unui oraș sau altul. 
Sint ușor de realizat, deci Drooor- 
țiile acelor „rîuri de oameni" care 
pornesc zilnic, din curtea de la tară, 
cu autobuzele sau trenurile. Cit de 
nefiresc ar fi ca ei să plece spre oraș 
cu sacoșa goală, pentru a se întoarce 
de acolo cu ea plină cu legume, cind 
pină și orășenii iși produc o parte 
din legume. Găsesc că aici e si o 
chestiune de etică, de răspundere ci
vică. socială.

Iată de ce consiliile populare urmă
resc cu grijă ca locuitorii acestor așe
zări să ..învețe" din nou să cultive 
legume, fructe, să crească animale —

cum o făceau părinții si bunicii lor 
pe temeiul unor îndelungate si firești 
tradiții. Cum să fii sătean si să cum
peri de la oraș, cind există orașe pra
hovene care îsi produc singure o 
parte din produsele agroalimentare ?!

Spre exemplu orașul Mizil. Aici, 
în urmă cu citiva ani. cetățenii, spri
jiniți de consiliul popular, au început 
să-si construiască solarii pentru le
gume. tn 1980, suprafața solariilor 
ajunsese la 5 000 mp și. într-un sin
gur an, a crescut la 12 000 mp, asigu- 
rind in proporție de aproape 60 la 
sută necesarul de legume al orașului. 
Anul acesta, solari lie se vor extinde 
și mai mult, sporind ponderea pro
ducției proprii de legume in consumul 
localității. Experiența aceasta este în 
curs de generalizare în toate celelalte 
localități urbane ale județului. Pen
tru că, repet, indiferent de statutul 
pe care-1 are o localitate sau alta, ce
tățenii nu-șf pot neglija pămîntul. Cu 
atit mai mult cu cît județul dispune 
de suprafețe agricole mici, fiecare 
metru pătrat, inclusiv acele terenuri 
..traditional neproductive", trebuie 
puse în valoare, ajutate să producă 
cit mai mult.

— Amintind de terenurile „tradi
țional neproductive", care poate fi. 
totuși, contribuția locuitorilor acestei 
zone la infăptuirea autoaprovizio
nării ?

— Obiectivul e clar: comunele de 
munte trebuie să obțină cît mai mul
tă carne, laote. brinză. lină. Mă voi 
referi la exemplul comunei Valea 
Doftanei. situată, practic, in munți, 
unde suprafața limitată a fineturilor 
și pajiștilor naturale părea a limita 
creșterea efectivelor de animale. La 
un studiu mai atent s-a constatat că 
ne muntele Pucioaia. golurile amine, 
fertilizate cu ingrășămint natural, ar 
putea deveni o sursă de nutreț. Ceea 
ce s-a si făcuț ne o suprafață de 60 
hectare, obtinindu-se anul trecut
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peste 150 tone de tîn, pe care local
nicii l-au valorificat către unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județ. Totodată, ei și-au asigurat 
necesarul de fin pentru cele 3 000 
bovine și 10 000 ovine cît are comu
na. Acum se desfășoară lucrările de 
amenajare a altor 60 hectare pentru 
pășunat alpin, pe muntele Piciorul' 
lui Țircă.

A fost, de asemenea. Infirmată pă
rerea potrivit căreia creșterea porci-* 
lor este legată exclusiv de cultivarea 
porumbului, deci de zona de șes : 
Cele 2 000 de familii din așezarea 
amintită au crescut anul trecut 2 500 
de porci și au livrat statului, pe bază 
de contract. 7 000 kilograme de carne. 
Cum au fost crescuți acești porci ? 
Prin hrănirea. pe timpul verii., cu 
verdețuri, toamna cu ghindă Șl jir 
din pădure și cu sfeclă furajeră, iar 
cu ceva oorumb abia către iarnă.

Iată deci că fiecare localitate, de 
munte sau de șes. poate să-și asigure 
necesarul de produse agroalimentare 
și să contribuie la formarea fondului 
de stat. Bineînțeles, este vorba de 
acele produse specifice zonei respec
tive, celelalte atribuindu-i-se in com
pensație. potrivit reglementărilor le
gale. Animale și păsări pot si trebuie 
să fie crescute oină si în creierul 
munților. Așa fac cabanierii din ma
sivul Bucegilor, Ciucasului. care cresc 
cite 2—3 porci, pe care îi contractează

cu statul, sau cei de pe Muntele Roșu 
și Diham, care cresc oi și păsări, 
diminuind substantial cerințele de 
consum către stat.

— Fiind vorba de cabane, aduceți 
In discuție o altă particularitate a 
Prahovei: aceea de „județ turistic". 
Ceea ce înseamnă Q consum sporit, 
deci și sarcini sporite in domeniul 
autoaprovizionării...

— Intr-adevăr, un calcul sumar ne 
arată că. anul trecut. O.J.T. Prahova 
a înregistrat peste 2 000 000 zile-seiur 
(cazare și masă) în casele de odihnă 
și tratament. Pornind de la ideea că 
organizațiile de turism nu trebuie să 
fie doar consumatoare, ci și producă
toare. anul trecut O.J.T. Prahova și-a 
creat gospodării-anexă care, bunăoa
ră, in zilele Anului nou au asigurat 
o mare parte din necesarul produ
selor de consum al restaurantelor 
sale. Pentru apul acesta se organi
zează creșterea unui efectiv de cel 
puțin o mie de porci la Bușteni. Slâ- 
nic-Prajiova. Breaza. Cheia si Plo
iești si. așa cum aminteam, se înce
tățenește creșterea oilor și a păsări
lor in gospodăriile-anexă.

In concluzie, sintem un județ pu
ternic industrializat, puternic urbani
zat. cu pămint puțin și populație den
să. care este oe cale să iși creeze si 
o puternică bază alimentară, tncă din 
acest an vom deveni, la unele pro
duse agroalimentare. din județ ..im

1450000 CARNE!
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portator" un furnizor către fondul de 
stat centralizat. Acesta nu constituie 
decît un prim pas. urmind ca cel tir- 
ziu in 1985 județul să se autoaprovi- 
zioneze cu toate produsele agroali
mentare.

— Puteți enumera citeva din pro
dusele la care contribuția Prahovei 
urmează să crească substanțial incă 
de anul acesta ?

— Este vorba de producțiile de le
gume la care, asigurîndu-se un con
sum local de 179 kg pe locuitor, se va 
crea și un surplus de circa 53 000 tone 
pentru fondul centralizat; de fructe și 
struguri, la care, acoperindu-se ne
cesarul de 76 kilograme pe locuitor, 
se va crea un disponibil de peste 
28 000 tone pentru fondul centralizat. 
Producția cărnii de pasăre, din 
care, in afară de satisfacerea con
sumului de 15 păsări (a 1.450 kg 
fiecare) pe locuitor urban, se vor 
livra statului peste 4 800 tone, in 
greutate tăiată. In ce Driveste pro
ducția cartofilor de toamnă, ea 
va fi suficientă pentru necesarul 
județului. Totodată, dispunem de 52 
brutării comunale, care satisfac par
țial necesarul de oîine al populației 
rurale. In următorii doi ani se vor 
construi peste 30 de brutării comu
nale, astfel incît consumul de pîine 
al populației sătești va fi în întregi
me satisfăcut, evitîndu-se aducerea 
sa din alte localități.

— Care sint obiectivele pe care vi 
le propuneți pentru ca. la sfirșitul 
cincinalului, județul să se autoapro- 
vizioneze cu toate produsele agroaU- 
mentare ?

— Vă voi cita numai citeva din 
prevederile planului nostru economic 
în profil teritorial, oe perioada 
1981—1985. Producția totală de cereale 
(griu și porumb) va creste de ‘la 
205 000 tone la 342 000 tone, iar efecti
vele de animale, după cum urmează : 
bovine — de la 111 000 capete la pes
te 119 000 ; ovine — de la 225 000 ca
pete la 293 000 ; porcine — de la 
276 000 la 399 000. După cum vedeți, 
creșterile sînt destul de substanțiale.

— Si. în încheiere, v-am ruga sd ne 
subliniați o concluzie, o idee pe care 
v-o insuflă practica autoaprovizio
nării.

— Sistemul autoaprovizionării con
tribuie și la ,generalizarea unei tră
sături specifice muncitorului indus
trial : disciplina. Tot atit de necesară 
în agricultură, ca și in rafinărie sau 
uzină. Numai in felul acesta oămîn- 
tul ne va da roadele așteptate, pen
tru bunăstarea fiecăruia, a fiecărei 
localități, a întregii țări.

Convorbire consemnată de 
Laurentiu DUȚÂ și 
Constantin CAPRARU 
corespondentul ..Scînteii"



SC1NTEIA — joi 28 ianuarie 1982 PAGINA 5

Fxrplpnfpi Snip
Domnului MOHAMMED HOSNI MUBARAK

Președintele Partidului Național Democrat, 
Președintele Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului Național 
Democrat din Republica Arabă Egipt, am plăcerea de a vă adresa, in 
numele meu, al partidului șl al poporului român, cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de succese in funcția de înaltă răspundere 
ce v-a fost încredințată.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie satisfacția pentru bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, cu 
convingerea că ele se vor dezvolta și adinei pe mai departe, în spiritul 
stimei și respectului reciproc, în interesul poporului român și poporului 
egiptean, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, conlucrării 
(i înțelegerii intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu ocazia alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al 

Republicii Finlanda, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai 
cordiale felicitări și urări de sănătate, de progres și prosperitate pentru 
poporul prieten finlandez.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare româno-finlandeze vor cunoaște o dezvoltare continuă în folosul 
ambelor noastre popoare, al păcii, securității, independenței și conlucrării 
in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VASLUI ; In construcție, 
un nou ansamblu 

de locuințe
In partea de nord a municipiu

lui Vaslui se desfășoară lucrările 
de construcția la un nou și mare 
ansamblu de locuințe, care va a- 
vea în final peste 2 200 aparta
mente cu grad sporit de confort in 
blocuri și numeroase dotări social- 
culturale. Fină acum au fost tur
nate fundații și s-au efectuat struc
turi pentru 800 de apartamente, 
care constituie front de lucru pen
tru perioada rece. întreg ansam
blul va fi terminat pină la finele 
anului viitor. (Petre Necula).

TELEORMAN: 1 800 de
noi apartamente

1 800 — acesta este numărul de 
apartamente ce se vor construi in 
acest an in localitățile urbane și 
rurale din județul Teleorman. Ac- 
ționînd încă din toamna trecută 
pentru asigurarea unui larg front 
de lucru în anotimpul rece, mon- 
torii șl instalatorii de pe șantiere 
grăbesc ritmul de lucru la peste 
500 de apartamente aflate în dife
rite stadii de execuție. Din progra
mul de locuințe prevăzut nu lip
sesc apartamentele destinate unor 
familii de specialiști care iși des
fășoară activitatea în comune, cum 
ar fi Brînceni, Furculești, Drăgă- 
nești-Vlașca, Piatra, Slobozia Mîn- 
dra. (Stan Ștefan).

TELEGRAME DE FELICITARE
ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele 

mai călduroase urări de sănătate și fericire personală.
De asemenea, urez poporului român prieten pace și succese în construirea 

societății socialiste.
HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Imi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

General de corp de armată MUSTAFA TLASS
Comandant șef adjunct al armatei

și forțelor armate siriene, ministrul apărării

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Toți membrii Partidului Comunist din Sri Lanka vă felicită din toată 
inima cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere și vă urează multă sănătate 
și activitate valoroasă pe mai departe pentru pace și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SRI LANKA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Partidul Socialist (Lanka Sama Ma Samaja Party) vă transmite felici
tările sale cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere și vă dorește viață lungă 
și succes deplin in eforturile dumneavoastră pentru asigurarea eliminării 
exploatării și opresiunii, pentru victoria socialismului.

BERNARD SOYSA
Secretar general

al Partidului Socialist din Sri Lanka

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

APARIȚIA
ALE CEAUSESCU->

(Urinare .flin pag. I)
timp, în înfăptuirea revoluției și 
c'—rirucției socialiste, de expe
rte- 1 socială, de istoria și tradi- 
țiil... ;ale, aceasta fiind o cerință e- 
«ențiwlă pentru o politică realistă, ști
ințifică. Este dreptul fiecărui partid, 
al fiecărui popor de a-și elabora 
autonom linia generală, de a-și so
luționa problemele așa cum consi
deră că este mai bine.

în concordantă cu realitatea obiec
tivă a tării noastre, secretarul gene
ral al partidului a fundamentat cu
prinzător și profund, în Raportul 
prezentat la cel de-al X-lea forum 
suprem al comuniștilor din țara 
noastră, conceptul de societate socia
listă multilateral dezvoltată, punind 
in lumină principalele trăsături care 
definesc societatea ajunsă pe această 
treaptă de evoluție, conținutul prin
cipal al procesului și etapei de edi
ficare a socialismului multilateral 
dezvoltat in România. Tot atunci to
varășul Nlcolae Ceaușescu a funda
mentat Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Factorul hotărîtor al orefiril și dez
voltării bazei tehnico-materiale a so
cialismului, al asigurării unei eco
nomii moderne, întemeiate pe tehni
ca mașinistă avansată, este, în con
cepția secretarului geheral al parti
dului, industrializarea socialistă a

Politica de continuare * industria
lizării țării, elaborată de partid, cu 
•portul decisiv al secretarului său 
general, constituie un strălucit model 
de aplicare creatoare a adevărurilor 
fundamentale la condițiile concrete 
din România. Prin Intermediul aces
tei politici, eforturile clasei munci
toare. ale întregului nostru popor au 
fost îndreptate spre creșterea în ritm 
înalt a producției industriale și a po
tențialului industrial al tării si ac
centuarea poziției industriei de ra
mură conducătoare a întregii econo
mii naționale. în același timp, s-a 
urmărit creșterea mai accelerată a 
producției industriale.-<Je mijloace de 
producție, in special a industriei Con
structoare de mașini, a producției de 
energie electrică, a industriei meta
lurgice și chimice și modernizarea 
permanentă a structurii întregii in- 
di rii. Esențial este că încă la Con- 
g 1 al IX-lea tovarășul Nicolae 
(. ... eseu demonstra necesitatea dez
voltării bazei energetice, a creșterii 
mai accelerate a producției de cărbu
ne, a dezvoltării amenajărilor hidro
energetice. economisirii rezervelor de 
hidrocarburi in vederea folosirii lor 
superioare în industrie ca materie 
primă, precum și necesitatea valori
ficării raționale a resurselor tării in 
funcție de necesitățile imediate și de 
perspectivă, a lărgirii bazei de materii 
prime si introducerii in circuitul eco
nomic a noi materii prime.

Conținutul volumului relevă, de
opotrivă, fnarea atenție pe care a a- 
cordat-o și o acordă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu problemelor agriculturii, 
ramură care in țara noastră are un

rol hotăritor in asigurarea progresu
lui rapid al întregii economii naționa
le și in ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Pentru realizarea acestui 
obiectiv preocupările principale tre
buie îndreptate cu prioritate, subli
niază secretarul general al partidu
lui, spre asigurarea unei puternice 
baze tehnico-materiale prin spori
rea mijloacelor de mecanizare si chi
mizare, extinderea irigațiilor. Un rol 
de cea mai mare importantă în dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii trebuie să-1 joace știinta.

Progresul economic și social al fie
cărui popor, gradul său de civiliza
ție sint determinate in măsură ho- 
tăritoare de realizarea unui raport 
just între fondul de acumulare si 
fondul de Teonsum. Studiind profund 
și multilateral experiența istoriei uni
versale, nivelul dezvoltării forțelor 
productive realizat in tara noastră 
in procesul trecerii la făurirea so
cialismului multilateral dezvoltat, de
calajele ce despărțeau România 
de țările dezvoltate din punct de ve
dere economic, trăsăturile definitorii 
ale actualei revoluții științifice și 
tehnice, secretarul general al. partidu
lui a demonstrat convingător necesi
tatea obiectivă a asigurării unei rate 
înalte a acumulării, capabilă să de
termine întărirea continuă a bazei 
tehnice materiale a societății, ridica
rea sistematică a standardului de trai 
material si spiritual al poporului. în
florirea multilaterală a patriei.

înțelegînd în profunzime Interac
țiunea dialectică dintre forțele pro
ductive și relațiile economice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu acordă o a- 
tenție deosebită fundamentării știin
țifice și elaborării programului concret 
de perfecționare continuă a relațiilor 
economico-sociale. In acest scop, 
partidul nostru a elaborat un amplu 
și complex program de măsuri pri
vind perfectionarea conducerii și pla
nificării economiei naționale si îm
bunătățirea organizării administrativ- 
teritoriale a tării. Măsurile stabilite 
în acest scop au urmărit cu priorita
te: întărirea statului nostru socia
list și creșterea rolului său in con
ducerea întregii activități economice, 
în dezvoltarea bazei tehnico-materia
le. economice și a suprastructurii so
cietății; perfecționarea organizării și 
conducerii întreprinderilor economice: 
asigurarea unei dezvoltări juste, pro
porționale a întregii economii na
ționale; întărirea rolului planului in 
dirijarea proceselor social-economice 
în concordantă cu necesitățile și po
sibilitățile economiei națională si cu 
tendințele dezvoltării economiei mon
diale; creșterea rolului pîrghlilor e- 
conomice. îmbunătățirea sistemului 
financiar și de credit, a sistemului de 
aprovizionare și de stabilire a pretu
rilor: ridicarea sistematică a eficien
tei întregii activități economice.

Un loc aparte în cuprinsul acestui 
prim volum il ocupă problematica 

deosebit de complexă a dezvoltării 
multilaterale a personalității umane, 
ridicarea sistematică a nivelului de 
trai, material și spiritual, formarea

și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
Întregului popor. Dezvăluind conți
nutul educației socialiste, ca proces 
de formare a conștiinței înaintate a 
tuturor cetățenilor, volumul cuprinde 
idei teoretice si orientări practice de
osebit de profunde privind rolul pe 
care il îndeplinesc în această operă 
de zămislire socială a personalității 
partidul, ca forță conducătoare, școa
la, în calitate de factor principal de 
educație, de difuzare a științei și 
culturii, de îmbogățire a mintii, de 
modelare a caracterelor și formare 
cetățenească a tinerei generații, or
ganizațiile de masă și obștești, toti 
factorii educaționali din sistemul e- 
ducatiei noastre naționale.

în conținutul volumului I al „Ope
relor alese", un loc important îl o- 
cupă studierea, de pe pozițiile mate
rialismului dialectic, a problemelor 
cardinale ale evoluției istoriei univer
sale contemporane. Paginile consacra
te acestei problematici oferă un 
tablou extrem de bogat și interesant 
al concepțiilor secretarului general al 
partidului în legătură cu cele mai 
actuale — sub raport teoretic, politic, 
economic și social — procese și fe
nomene ale dezvoltării omenirii. Nu
meroase pagini sint consacrate unor 
probleme cum ar fi raportul dintre 
national și internațional, dintre gene
ral, particular și singular, dintre pa
triotism și solidaritatea internațională, 
analizei conținutului, relațiilor econo
mice dintre țările socialiste, carac
teristicilor celor mai importante ale 
procesului revoluționar mondial, ale 
iuptei de eliberare națională, con
ținutului și trăsăturilor crizei gene
rale a capitalismului, relațiilor dintre 
țările socialiste și cele în curs de 
dezvoltare, colaborării dintre toate 
statele, fără deosebire de orînduirea 
lor socială, cit și problemelor secu
rității europene, ale destinderii, 
dezarmării generale, si în primul 
rînd nucleare, războiului și păcii în 
întreaga lume.

Volumul pune pregnant în lumină 
profunzimea și originalitatea gindirii 
științifice a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, spiritul 
realist și constructiv al soluțiilor pre
conizate pentru rezolvarea diferitelor 
probleme, în concordantă cu intere
sele fundamentale ale tuturor popoa
relor. cu mersul obiectiv al istoriei.

Rîndurile de fată s-au oprit doar 
asupra cîtorva dintre problemele 
abordate in volumul I al „Operelor 
alese" ale secretarului general al 
partidului nostru. Cuprinsul lucrării 
este mult mai amplu, conținutul său 
este mult mai bogat, deosebit de dens 
în idei teoretice și orientări 
practice. Lectura, sa va avea da
rul de a intro'duce cititorul în 
laboratorul creației științifice a 
secretarului general al partidului, de 
a-1 ajuta să înțeleagă în profunzime 
fundamentarea politicii partidului 
nostru, ilustrînd. o dată mai mult, 
contribuția excepțională adusă de to
varășul Nicolae Ceausescu la dezvol
tarea științei și la îmbogățirea expe
rienței de transformare revoluționară 
a societății.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe președinte și prieten,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, primiți felicitările 

mele cele mai călduroase, precum și felicitările Uniunii Democratice de 
Stingă (E.D.A.). împreună vă adresăm sincerele și călduroasele noastre urări 
de viață îndelungată în interesul țării dumneavoastră, al păcii în Balcani și 
în întreaga lume. Aceasta deoarece sînteți cu adevărat nu numai un prieten 
drag al Greciei, dar și un factor al păcii și prieteniei in întreaga lume, da
torită nenumăratelor și permanentelor contacte pe care le-ați menținut cu 
conducerile țărilor și statelor, independent de sistemele lor, social-politice și 
de încadrarea lor într-unul sau altul dintre pactele militare care divizează 
lumea, precum și cu conducerile mișcărilor de eliberare națională din în
treaga lume.

Așa cum am spus-o și cu altă ocazie, stima lumii față de persoana dum
neavoastră se datorește, in primul rind, faptului că nu confundați dorințele 
cu posibilitățile. Aplicați o politică realistă în viața poporului român și in 
cadrul comunității internaționale. Nu există problemă internațională, indife
rent de natura ei, în care să nu se facă auzită părerea României, părere care 
este analizată și, adeseori, acceptată, deoarece este judicioasă, cinstită și nu 
izvorăște din concepții egoiste și tendințe autoritare, ci dintr-un sentiment al 
dreptății, care reclamă egalitate între toate țările, independent de mărimea te
ritoriilor lor, respectarea cu strictele a independenței și suveranității, evi
tarea amestecului în problemele interne ale altor țări, nefolosirea forței, evi
tarea creării unor focare de'conflicte care, întotdeauna, au constituit un serios 
pericol de război.

împărtășesc și eu, dragă tovarășe președinte și prieten, convingerea dum
neavoastră că în ziua de astăzi sarcina primordială a tuturor conducătorilor 
politici din întreaga lume este apărarea păcii. Cind aceasta este asigurată, 
poate fi realizată și colaborarea rodnică intre toate țările.

Planeta noastră trece prin momente grele, care privesc șl tara dumnea
voastră, ca și celelalte țări. Amenințări reciproce cu forța, persistența divi
zării planetei In sfere de influentă, tendințe acaparatoare ale celor puternici 
în dauna celor mici, greutăți. însemnate cauzate de cursa înarmărilor care 
îngustează posibilitățile de satisfacere deplină a necesarului bunurilor de larg 
consum pentru popoare sint numai citeva din multiplele elemente complexe 
care afectează situația lumii actițale,

Vă dorim să contribuițl, cu marea dumneavoastră,experiență, la norma
lizarea acestei situații.

Vă urez, Încă o dată, sănătate multă șl vă salut cu stimă șl prietenie 
deosebită.

ILIAS ILIOU
Președintele Uniunii Democratice 

de Stingă (Grecia)

Domnului Președinte NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem cele 

mai bune urări de viață îndelungată și fericită.
Am deplina convingere că urările noastre privesc pacea internațională și 

progresul marii dumneavoastră țări, scopuri pe care le slujiți cu atîta pasiune 
fii fs,fiaiSfo

EVANGHELOS AVEROFF - TOSSITZAX
\ Președintele Partidului Noua Democrație (Grecia)

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Actualitatea agrară
11,25 Film serial : „Tranzacția" — epi

sodul 1
12,05 Publicitate
12,10 Forum politico-ideologic. Conduită, 

norme și valori în societatea so
cialistă

12,40 Vatră folclorică — Duminica la 
Glod

13.00 Includerea programului
16,00 Telex
16,05 La școala educației patriotice
16,30 Șah

16.45 Sport șl sănătate
17,00 Viața culturală
17.40 Desene animate : Povestiri din pă

durea verde
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.40 Studioul tineretului
21.25 Cîntec nou pe plai străbun
21.45 Telejurnal
22,05 Meridianele jazului
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 Concert simfonic
21,45 Telejurnal
22,05 Confesiunea Iul Iosif Varga. Re

portaj
22,30 închiderea programului

(Urmare din pag. D
Arta, căpătind o tematică înaltă, 
devine „plicticoasă pentru unii", 
dar binefăcătoare celor mulți ; elita 
fostei societăți burgheze sustrăgîn- 
du-se acelui imperativ in care cul
tivat și bogat sufletește trebuie să 
devină întreg poporul.

Prin ce se deosebește epoca de 
după 1965 anilor postbelici ? Ce a 
adus nou liderul nostru de azi. to
varășul Nicolae Ceaușescu. in pei
sajul politic al lumii ? Iată între
bări la care răspunsul se poate 
alcătui din numeroase si impre
sionante argumente. Dintre multe
le, voi enunța citeva :

Mai întfi o consolidare a ceea ce 
se numește demnitatea națională, 
un element nou. dar trainic. S-a 
dovedit, si profund, că se poate 
trăi si acttona intr-un mod specific, 
că și așa-numitele țări mici au 
dreptul la respect, la un tratament 
egal, că nu se poate să 11 se desti- 
neze numai roluri de coadă de plu
ton. luarea poziției de drepți si alte 
delicatese ale politicii de forță.

Restituirea istoriei naționale a 
fost al doilea principiu generator 
de energii noi al erei Ceaușescu. 
și el a fost primit Cu o mare sa
tisfacție. Nu de puține ori evocarea 
unui trecut milenar, a unor voie
vozi eu care ne mindrlm. exem
plari pentru societatea noastră, a 
iritat șl a dat apă la moară unor 
„lătrători de profesie" plecați de 
pe aici si folosindu-se de presă 
sau unde radiofonice spre a crea 
confuzie si chiar o dezamăgire so
cială. speculindu-se greșeli ine
rente de ordin economic sau chiar 
ideologic. Dar o Tară este o comu
niune spirituală, cu rădăcini în

tradiție, care nu descurajează, mai 
ales in momentele dificile, cum ar 
fi recenta criză mondială pe care 
o traversează întreaga Terră. Ale- 
glnd un drum dinamic și nu o pa
sivitate periculoasă, cum se întîm- 
plă in alte locuri. România, urmîn- 
du-și cirmaciul, țintește la depă
șirea unor greutăți reale și destul 
de mari, prin muncă, printr-o uni
tate sufletească intre ‘popor și cei 
ce-l conduc, fiindcă numai o „uni
re în cuget" poate să ne facă 
să depășim obstacolele pe care 
le mai avem în față. Tînguito-

gaja Ia explozia urbanistică pe care 
o trăim și o vedem cu ochii noștri? 
Milioane de apartamente, mai bune 
ori mai modeste, dar adăpos
turi domestice moderne, bule
varde și piețe uriașe, croirea de 
municipii not. teatre nevisate și 
universități acolo unde analfa
betismul făcea ravagii. în sfir- 
șit. colosalul despre care scriam la 
început : opere himerice pentru 
unii, precum Metroul, Canalul Du
năre — Marea Neagră. Irigările. 
Transfăgărăsanul. care mi se nare 
de domeniul fantasticului, crearea

„Uniți în cuget"
rii. negatorii de profesie, bocitoa
rele societății noastre ducă-se 
unde vor. dovezile viabilității aces
tui regim există lingă noi. si numai 
cobele îndrăznesc a se face a 
nu Ie vedea. Să reamintesc că după 
război, cu mari sarcini de a plăti 
ceea ce stricase o politică aventu
ristă. economia noastră a reușit 
prin mari sacrificii să se redrese
ze și chiar să devenim o țară com
petitivă in domenii în care altă
dată nu am fi îndrăznit să concu
răm. Uzine uriașe, sute de mii de 
mașini, tractoare aparatură petro
lieră. ba chiar si in materie de 
știință unele priorități notabile fac 
din România o tară vestită in 
lume. Că mai există neglijente si 
gură cască ce irosesc munca altora, 
asta e o altă problemă. Dar și pen
tru corectarea lucrurilor în această 
direcție se acționează cu fermitate. 
Ce regim politic, aș întreba, se an

unei flote maritime de proporții, 
uriașele otelârii si uzine chimice 
și proiectatul Centru urbanistic din 
Uranus, care vi schimba fata 
Bucureștilor, iată numai citeva 
obiective mărețe duse sau pe cale 
de reaiizare pină Ia cote înalte.

Să vorbim si despre alte initia
tive ale Președintelui nostru : „Cîn- 
tarea României", care este în fond 
punerea in mișcare pe linie cultu
rală a unei întregi națiuni, cu con
secințe ample în conștiința si for
marea psihologică a poporului nos
tru. o operație minuțioasă de 
conservare a obiceiurilor, folclori
ce din vechime, a dansului si por
tului românesc, ce erau amenința
te să fie uitate din cauza urbani
zării accelerate ; conservarea lim
bii, a patrimoniului istoric, literar 
și artistic, iată numai citeva din 
lucrurile memorabile despre care 
se poate vorbi cu mîndrie.

In sfîrșit, să nu uităm uriașa 
acțiune pentru salvgardarea păcii 
care aparține tot Președintelui nos
tru, acțiune de o amploare fără 
precedent, care a stimulat și ini
tiative similare la alte popoare, 
aducind în stradă masele care ig
norau pericolul în care trăim de 
mai multă vreme din oauza în
cordării internaționale. As mai 
aminti si masiva răsPîndire a ope
rei politice a președintelui nostru 
în toată lumea, din China si In
dia oină în Americile îndepărtate, 
operă cu un mesai pe care nimeni 
nu-1 poate ignora în aceste luni de 
cumpănă cind o mică seînteie poa
te să incendieze planeta.

într-un cuvînt : nu o să spun ci. 
am rezolvat absolut toate proble
mele, că ne-am salvat de la toate 
greutățile, că nu ne lipsesc unele 
lucruri, asta neînsemnînd că am 
greșit pe acest drum nou, pentru că 
dacă privim lucid în urmă o să 
constatăm că avem cu ce ne mîn- 
dri, că suntem mai bogați, mai 
demni și independenți, ceea ce mi 
se pare supremul cîștig al existen
ței noastre. Și toate acestea le da
torăm, cum o știm cu toții, consec
venței și maturității politice a ce
lui ce, in fruntea partidului și a ță
rii, conduce cu mină fermă și pri
vire atentă destinele României, 
sărbătorit pentru toate acestea cu 
înaltă cinstire de întreg poporul, 
de întreg partidul, către care a în
dreptat în cuvîntarea rostită cu pri
lejul ceremoniei aniversare gînduri 
luminoase și îndemnuri de un 
realism ce dovedește încă o dată că 
președintele nostru știe bine ce a- 
vem de făcut în și pentru anii ce 
vin, dovedindu-se mereu același om 
politic de cutezătoare clarviziune.

CÎMPIA TURZII

Sortimente noi 
de oțeluri speciale

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Combinatul metalurgic din 
Cimpia Turzii a asimilat în fabrica
ție. în ultima vreme, noi oteluri 
pentru sirjne speciale. Printre 
acestea sirmjl pentru beton precom- 
primat cu relaxare, sîrme trase din 
oteluri inoxidabile. sîrme pentru 
taroane auto, noi tipuri de electrozi 
de sudură, sîrme rezistive. noi 
mărci de oteluri pentru autoturis
me și altele. Multe din aceste sorti
mente vor ’fece, încă în acest an, 
obiectul exportului. (Alexandru 
Mureșan).

ALBA IULIA

Premieră industrială 
la întreprinderea 

de utilaje
La întreprinderea de utilaje 

din Alba Iulia a fost consemnat un 
important succes pe linia moderni
zării producției — introducerea în 
fabricație a instalației de confecțio
nat șnur din vată minerală. Noua 
instalație, prima de acest fel fău
rită in tară, este destinată echi
pării întreprinderilor de materiale 
de construcții. Prin realizarea aces
tui produs se reduce importul cu 
un milion lei pentru fiecare insta
lație livrată beneficiarilor. (Ștefan 
Dinică).

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Ne face o plăcere sinceră să vă adresăm calde salutări frățești și buna 

urări cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere la 26 ianuarie.
Vă dorim să vă bucurați de sănătate deplină și să sărbătoriți multa 

alte zile de naștere ca lider al poporului român.

TOM TURVEY
Președinte al Partidului Cooperatist 

din Marea Britanie

DAVID WISE
Secretar general

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, Excelență, felicitări și urări cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, în numele meu și al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, precum și urări de pace și prospe
ritate pentru România și poporul său. 

Cu cea mai Înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general

■al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu ocazța aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți 

cele mai sincere urări de sănătate, pentru continuarea operei dumneavoastră 
creatoare. în folcsul ponorului român prieten.

Cu expresia profundei mele știme.
CONSTANTIN TSATSOS 

fost președinte al Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincere urări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere din partea soției mele Maria Pia și a mea.

AMINTORE FANFANI
Președintele Senatului (Italia)

cinema
• Destine romantice : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
• Saltimbancii : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA — 15,30; 
17,45; 20.
a Non stop: COTROCENI — 15,30;
17,30; 19,30, COSMOS — 15.30; 17,30;
19,30:
• Marla Mlrabeia : MUNCA — 15; 
17,15; 19,30, FLACARA — 15,30: 17,30; 
19.30.
• Oglinda spartă : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.
• Ultima cursă : TIMPURI NOI — 
9,60; 11.30; 13.30; 16; 18; 20.
• Despărțirea : BUCUREȘTI — 9;* 
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9: 12; 16; 
19. FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20.45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un prieten pierdut : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Capitolul al doilea : STUDIO — 10; 
12,15; 14,30; 17; 19,30.
• Astrid, dragostea mea: DRUMUL 
SĂRII - 15.30; 17,45; 20.
• Pietonii aerului : FERENTARI — 
15,30: 17,30; 19,30, POPULAR — 15: 
17,15; 19,30.
• Mașina zburătoare : PACEA — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Moscova nu crede in lacrimi : VII
TORUL - 9; 12,30; 16; 19.
• Ultima vtnătoare : PROGRESUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Program de desene animate — 
9,15; tl; 12,45; 14,15; 15.45, Nici măcar 
n-ați visat — 17,30; 19,30 : DOINA.
• Siberiada : EFORIE — 10; 14; 18.
• Provinciala : CIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,§0; 15.45; 18; 20.
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂRUL
- 9; 13,30; 18.
• Colina : CAPITOL — 8,45; 11; 13.30; 
15,45; 18,15; 20.30.
• Lupii mărilor: VICTORIA — #; 
11,30; 14; 17; 19,30,
• Vulcanul : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,13, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Povestea Iul Buddy Holly : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS - 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.

• Numele meu e iubire : DACIA — 
9; 12: 16; 19.
• Imigranți in Brazilia : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Hangar 18 : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatru] Național (sala mică) : 
Gaițele — 19; (sala Atelier) : Ifigenla
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Serge Zehnacker (Franța). So
liști : Emilia Petrescu, Aurelian Octav 
Popa — 19,30.
• Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Dirijor : 
Livlu lonescu. Solist : Anton Dikov 
(R.P. Bulgaria) — 19,30.
• Opera Română : Lacul lebedelor
— 18.
• Teatrul de operetă : Tara surisulul
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu inttmplă- 
tor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul Ken
nedy — 20.
• Teatrul de comedie : Sentimental 
tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
De ce dormi, iubito T — 16; 19,30, (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
16; 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 19,30; 
(sala Glulești) : Jean, țiul Iui Ion
— 18.
• Teatrul satirlc-muzfcal „C. Tănase* 
(sala Savoy) : Vorba lui Tănase — 
19,30; (sala Victoria) 1 Idolul femeilor
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“-Glurgiu ; 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
• Ansamblu! „Rapsodia română" : 
Soarele Carpaților — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Pinocchio
— 10; Trei grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Boroboață — 
10; Anotimpurile minzulul — 17.
• Circul București : Fantastic circ — 
16; 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei : 
Curierul melodiilor preferate — 19,30.
• Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ (sala „George Enescu") : Confe
rința ^Muzica și metaforele eterne"
— 16.
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST

Comitetul Central al 
condoleanțe în legătură 
dreevici Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
militant de seamă al partidului și statului sovietic.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

*
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In legătură cu încetarea din viață a lui Eduardo Frei
SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager

pres)'. — în legătură cu încetarea din 
viață a lui Eduardo Frei Montalva, 
președinte al Republicii Chile in pe
rioada 1964—1970, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, însăr
cinatul român cu afaceri a.i. la San
tiago de Chile a transmis familiei 
fostului președinte condoleanțe și 
sentimente de compasiune.

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Eduardo Frei Montalva. fost 
președinte al Republicii Chile, la 
ambasada acestei țări la București a 
avut loc miercuri prezentarea de 
condoleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste Romania au transmis 
condoleanțe loan Folea, ministrul 
geologiei, și Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. '

Cei prezenți au semnat in cartea 
de condoleanțe.

vremea
......................... k

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
S0 și 31 ianuarie. In țară : Vreme in 
general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ninsoare in re
giunile din nordul țării și mai ales sub 
formă de lapoviță și ploaie In rest. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări în zona de munte și in estul țării, 
unde, pe alocuri, va viscoli trecător

zăpada. Temperatura aerului va crește 
la începutul Intervalului, apoi va scă
dea ușor, începind din nordul țării. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 10 
și zero grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, maximele vor fi cuprinse 
intre minus 3 și plus 7 grade. La În
ceputul intervalului, condiții de polei. 
In București : Vreme în general umedă. 
Cerul va ii mal mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe, mal ales sub formă 
de lapoviță și ploaie.
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre minus 3 și zero grade, cele ma
xime intre zero și plus 3 grade. Con
diții de polei. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Vlnt moderat.

AL UNIUNII SOVIETICE
Partidului Comunist Român vă exprimă profunde 
cu încetarea din viață a tovarășului Mihail An-

ALGER Statele neutre și nealiniate europene subliniază:Manifestări consacrate aniversarii 
Unirii Principatelor Române

OTTAWA 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 24 ianuarie. Radio
difuziunea canadiană (Ontario) a 
transmis o emisiune consacrată ani
versării Unirii Principatelor Româ
ne, in cadrul căreia s-a subliniat 
importanța acestui act istoric pen
tru crearea statului român modem. 
Comentatorul emisiunii, profesorul 
Jaenen, a menționat că la 1 de
cembrie 1918, odată cu unirea 
Transilvaniei cu România, s-a de- 
săvirșit statul național unitar.

- la 
Hel- 

....... _ __  __ ___ seară 
culturală dedicată aniversării Uni
rii Principatelor Române.

Cu acest prilej au fost, subliniate 
principalele momente istorice egre 
au caracterizat procesul de formare 
a statului unitar român. Au fost 
evidențiate eforturile poporului 
român pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială și culturală a țării,, 
precum și politica, externă de pace 
și prietenie a României socialiste.

HELSINKI 27 (Agerpres). 
ambasada tării noastre din 
sinki a fost organizată o

Extinderea schimbului de mărfuri între România 
și

SOFIA 27 (Agerpres). — La 27 ia
nuarie s-a semnat la Sofia Protoco
lul privind schimbul de mărfuri și 
plățile între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia pe anul 1982.

Protocolul prevede dezvoltarea în 
continuare a schimburilor de . măr
furi dintre cele două țări, în 
rație cu anul 1981.

Conform documentului, 
nia va livra în Bulgaria, 
altele, mașini-unelte pentru 
crarea metalelor, aparataj
de înaltă și joasă tensiune, cabluri și 
conductori, instalații și echipamente 
petroliere, mașini pentru industria 
textilă, componente electronice, rul
menți, aparate și mijloace de auto
matizare, tractoare și mașini agrico
le, material rulant de cale ferată, 
mijloace auto și piese de schimb, ar-

compa-

Româ- 
printre 
prelu- 

electric

DE LA
De sumele depuse spre păstrare 

la C.E.C. poate beneficia in pri
mul rind titularul instrumentului 
de economisire respectiv, care poate 
cere restituirea totală sau parțială 
a soldului existent la data solici
tării.

Titularul unui instrument de eco
nomisire poate afi>rda insă imnu- 
ternicire si altor persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C. 
Această împuternicire se realizează 
prin intermediul „clauzei de im- 
puternicire". valabilă numai pe 
timpul vieții titularului si care se 
poate introduce la instrumentele de 
economisire nominale, in favoarea 
a cel mult două persoane.

Clauza de împuternicire se poate 
introduce la emiterea libretului sau 
ulterior și se înscrie in libret. Per
soanele inscrise la clauza de împu
ternicire pot retrage singure sumele 
depuse pe instrumentul de econo
misire respectiv.

C. E. C.
în afara clauzei de împuternicire, 
titularul poate stabili și „dispozi- 
tie-testamentară“. valabilă după 
decesul său. De soldul existent la 
data decesului titularului pot dis
pune persoanele indicate în dispo
zițiile testamentare înscrise in fise
le de cont ale libretelor. Numărul 
persoanelor în favoarea cărora se 
introduce dispoziție testamentară 
nu este limitat. i

Depunerile pentru care titularii 
nu au introdus dispoziții testamen
tare se restituie în caz de deces 
moștenitorilor legali ori testamen
tari pe baza si în- limitele stabilite 
prin certificatul de moștenitor sau 
hotărire judecătorească definitivă.

în cazul în care dorește să anu
leze sau să modifice clauza de îm
puternicire sau dispoziția testamen
tară. titularul instrumentului de 
economisire poate solicita acest 
lucru unităților C.E.C.

mături industriale, sare, produse si
derurgice și chimice, medicamente, 
bunuri de consum.

La rîndul său,. Bulgaria va livra în 
România, printre altele, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, elec
trocare, motoare și piese de schimb, 
utilaje pentru depozite, cabluri și 
conductori, mașini pentru industria 
textilă, elemente pneumatice și hi
draulice, componente electronice, rul
menți, vagoane gondolă, barită, ca
bluri, produse siderurgice și chimice, 
țesături, medicamente, bunuri 
consum.

Documentul a fost semnat din 
tea română de Nicolae Murgu, 
junct al ministrului comerțului 
terior și cooperării economice inter
naționale, și din partea bulgară de 
Marin Marinov, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Sesiunea Comisiei mixte 

româno-algeriene 

de cooperare economică, 
tehnică și științifică

ALGER 27 (Agerpres). — La Al
ger se desfășoară lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-algeriene de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică. Dele
gația română la sesiune este condu
să de Trandafir Cocirlă, ministrul 
energiei electrice, iar cea algeriană, 
de Nabi Belkasem, ministrul ener
giei și industriei petrochimice.

Conducătorul delegației române a 
avut Întrevederi cu Kasdi Merbah. 
ministrul industriei grele, Brahim 
Brahimi, ministrul hidraulicii. Aii 
Oubouzar, ministrul comerțului ex
terior, și cu secretarii de stat de la 
ministerele industriei ușoare și lu
crărilor publice și a vizitat șantie
rul barajului El Fakia, important 
obiectiv economic algerian, in curs 
de realizare in colaborare cu țara 
noastră.

Dezvoltarea cooperării 
economice româno-libiene

de

par- 
ad- 
ex-

(Agerpres). în

WASHINGTON

MESAJUL CU PRIVIRE

„Trebuie făcut totul pentru încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid66

VIENA 27 (Agerpres). — Repre
zentanții țărilor neutre și nealiniate 
participante la reuniunea de la Ma
drid au subliniat, în urma unei în- 
tilniri pe care au avut-o la Viena, câ 
trebuie făcut totul pentru încheierea 
cu succes a forumului general-euro- 
pean din capitala Spaniei și pentru 
depășirea actualei agravări a situa
ției internaționale. După cum rela
tează agenția Taniug; participanții au 
efectuat un schimb de opinii asupra

situației internaționale actuale șl asu
pra acțiunilor tarilor neutre și neali
niate la reuniunea de la Madrid, ale 
cărei lucrări urmează să fie reluate 
la 9 februarie. Ei au convenit să pro
pună ca documentul final al reuniu
nii să aibă la bară proiectul de do
cument prezentat la ÎS de"embrie 
1931 de țările neutre și nealiniate 
participante, apreciind că acesta este 
„echilibrat în corltinut, in abordare 
și în propuneri".

3
• Miercuri după-amiază, selecțio

nata divizionară de fotbal a țării 
noastre a plecat intr-un turneu in 
America Centrală șl America de- 
Sud, unde va susține o serie de me-

. ciuri amicale. în primul joc, fotba
liștii români vor intîlni reprezenta
tiva Hondurasului, una dintre parti
cipantele la turneul final al cam
pionatului mondial din Spania.

Au făcut deplasarea, următorii ju
cători : Ducadam. Cavai (portari) ; 
M. Marian, Rednic, Iorgulescu, An- 
done, Zare, Kiss (fundași) ; Petcu, 
Boloni, Klein, Bozeșan, Șt. Popa, 
Avădanei (mijlocași); Șoiman, Turcu, 
Gabor, Gîngu și Văetuș (atacanți). 
Antrenorii echipei sint Mircea Lu- 
cescu și Mircea Radulescu.

• După p zi de repaus, turneul 
zonal de șah de la Băile Herculane 
s-a reluat cu runda a 15-a, în care 
Gheorghiu l-a învins pe Pavlov, 
Ambroz pe Farago, Meduna a ciști- 
gat la Schmidt, Ghindă a pierdut 
la Radulov, Jansa la Ftacnik,* iar 
Ciocillea a obținut victoria la Inkiov. 
Partidele Ribli — Lukacs, Sax — 
Gheorghiev și Velikov — Sznapik 
s-ati terminat remiză. Șubă a între
rupt în poziție complicată cu Spiri
donov. în clasament continuă să 
conducă Ribli (Ungaria), cu 11,5 
puncte, urmat de Șubă (România) — 
9 puncte (1). Ambroz (Cehoslovacia)-, 
Sax (Ungaria), Ftacnik (Cehoslova-

♦

cia) -v 9 puncte, Lukacs (Ungaria)
— 8,5 puncte, Gheorghiu (România)
— 8 puncte ele.
• A început turneul internațional 

masculin de handbal care are loc 
ih orașul Jerez de la Frontera, din 
apropiere de Sevilla. în primul joc, 
echipa României a învins cu 27—20 
(9—9) selecționata Japoniei. Cel mai 
bun jucător al invingătorilor a fost 
Drăgăniță, care a marcat 6 goluri. 
In meciul următor, echipa României 
va intilni formația R.P. Chineze, 
după care va juca în compania e- 
chipei Spaniei. Vineri va fi zi de 
odihnă. Apoi, handbaliștii rqmâni vor 
intîlni, în ordine, echipele U.R.S.S. 
și Cubei.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Cuba 
39—26 (19—12) ; Spania — R.P. Chi
neză 31—19 (13—7).

® în sala Floreasca din Capitală 
s-a disputat ieri meciul dintre echi- 
.pele Voința București și Slavia Pra
ga, contind pentru sferturile de finală 
ale competiției internaționale femi
nine de baschet „Cupa Liliana Ron- 
chetti". Partida s-a încheiat cu scorul 
de 75—70 (35—35) in favoarea echipei 
Slavia Praga. Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost Anna Koz- 
manova, autoarea a 33 de puncte. 
Principalele realizatoare ale forma
ției române au fost Liliana Slăvei 
(18 puncte). Gabriela Strugaru și’ 
Ștefania Borș (cite 14 puncte). .

prezentat in Congres
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a prezentat marți seara, în fața ca
merelor reunite ale Congresului, tra
diționalul „Mesaj cu privire la starea 
Uniunii". După cum remarcă obser
vatorii de la Washington; citați de 
agențiile Reuter și France Presse, 
deși a urmărit să contureze un ta
blou optimist al rezultatelor primu
lui' an de guvernare a Administra
ției republicane și al perspectivelor 
economiei Statelor Unite, discursul 
nu a putut eluda marile dificultăți 
cu care sint confruntate • S.U.A. pe 
plan intern, în special în domeniul 
economic și social. .

Astfel, Ronald Reagan a recunos
cut că în ultimul deceniu s-au ma
nifestat mai multe recesiuni, de fie
care dată șomajul și inflația cres- 
cînd. „Noi am creat chiar cuvintul 
«stagflație» pentru descrierea aces
tui fenomen — a menționat preșe
dintele. La sfîrșitul anului 1981 
ne-am cufundat in actuala recesiu
ne, in mare măsură din cauză că 
ratele ridicate ale dobînzilor au lovit 
industria constructoare de automobi
le și construcțiile. S-a înregistrat o 
scădere a productivității, iar rata, 
deja înalta, a șomajului a crescut".

Deși a apreciat că programul său 
de redresare economică reprezintă 
„un nou început" și a exprimat ho-

de președintele S.U.A.
tărirea de a promova in continuare 
acest program, președintele Reagan 
a arătat că, în ciuda măsurilor a- 
doptate, șomajul se menține la un 
nivel foarte ridicat, cuprinzînd 8,9 
la sută‘din forța de muncă, iar rata 
ridicată a dobînzilor continuă să 
afecteze serios unele ramuri' indus
triale. El a admis că deficitul buge
tului federal va atinge în acest an 
un nivel fără precedent, de circa 100 
miliarde dolari, aproape de două ori 
mai mult decit cuantumul estimat 
in urmă cu 11 luni, și a exprimat 
opinia că economia americană va 
continua să traverseze momente di
ficile în lunile următoare.

Președintele Reagan a anunțat in
tenția de a propune Congresului — 
în condițiile menținerii unor înles
niri de ordin fiscal pentru marile 
companii — o nouă amputare a pro
gramelor sociale, care ar urma să 
fie diminuate în următorii patru ani 
cu 63 miliarde dolari, după ce au 
fost, deja reduse substanțial in vara 
auuluj. 1981.

în pofidă dificultăților mari pe 
plan social-economic și a criticilor 
largi in legătură cu efortul militar 
supradimensionat al S.U.A. din ulti
ma perioadă, Ronald Reagan a ară
tat că intenționează să facă din alo
cațiile în scopuri militare „una din 
cele mai înalte priorități bugetare".

TRIPOLI 27 
cadrul vizitei pe care o efectuea
ză in Jamahiria Libiană, Mihail 
Țenea, adjunct al ministrului in 
Departamentul pentru construcții în 
străinătate, a avut convorbiri cu se
cretarii Comitetului popular gene
ral pentru locuințe, Mohamed Man- 
kush, și asigurări sociale — Ibrahim 
Hassan, precum și cu alte persona
lități din cohducerea secretariatelor 
finanțelor și locuințelor.

Convorbirile s-au referit la nece
sitatea dezvoltării cooperării intre 
cele două țări in domeniul construc
țiilor, la realizarea obiectivelor de 
construcții pe care România le exe
cută în conformitate cu înțelegerile 
convenite ■ ■ ■
Ceaușescu, ^președintele Republicii 
Socialiste ’ '... ,1 1.1__
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

La convorbiri a participat Andrei 
Păcurar, ambasadorul României 
Tripoli.

intre tovarășul Nicolae

România, și colonelul

la

Majorări de prețuri
PRAGA 27 (Agerpres). — în'tr-o 

cuvîntare rostită la Ostrava cu pri
lejul unei întîlniri cu fruntași în 
producție din industria termoenerge- 
tică, Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, s-a refe
rit ,1a evoluția economiei naționale 
in anul 1981 și a evocat sarcinile care 
stau în fața dezvoltării industriei e- 
nergetice cehoslovace în vederea sa-

în R. S. Cehoslovacă
tisfacerii necesarului de energie și 
combustibil.

După cum Informează agenția 
C.T.K., Lubomir Strougal a anunțat, 
in eiidfiț! cuvintării sale, că. ince- 
pind de la 30 ianuarie, prețurile la 
carne și produse din carne vor fi 
majorate în Cehoslovacia cu 27 la 
sută, la țigări cil 30 la sută, la bău
turi alcoolice cu 18—25 la sută. Vor 
fi majorate, de asemenea, prețurile 
de vinzare cu amănuntul la orez.

Noul președinte 
al Finlandei 

a depus jurămîntul
HELSINKI 27 (Agerpres). — Mauno 

Koivisto a depus miercuri jurămîntul 
în calitate de președinte al Finlandei.

Luind cuvintul in parlament, șeful 
statului finlandez a afirmat că va ac
ționa pentru creșterea prosperității și 
echității in viața poporului finlandez, 
iar pe plan extern va continua o po
litică de neutralitate, de pace și de 
cooperare cu țările nordice, așa cum 
a fost ea definită de predecesorii săi. 
Koivisto a subliniat, de asemenea, 
importanța întăririi relațiilor de bună 
vecinătate cu Uniunea Sovietică.

în aceeași zi, Eino Uusitalo. vice- 
premier și ministru de interne, care 
a asigurat conducerea guvernului de 
cind Koivisto și-a asumat interimar 
funcția prezidențială, a prezentat de
misia cabinetului său. Consultările 
pentru formarea unui nou guvern 
vor începe săptămîna viiloaie.

Bilanțul calamităților 
naturale din Peru

Lichidarea subdezvoltării și crearea anei noi ordini economice
internaționale

>

v
cerință stringentă a contemporaneității

Lansarea de mult scadentă a ne
gocierilor globale intre „Nord" și 
„Sud" asupra principalelor aspecte 
ale dezvoltării (agricultură, energie, 
industrie, relații comerciale si valu- 
tar-financiare) in cadrul forumului 
mondial care este O.N.U., cu parti
ciparea tuturor statelor, constituie 
una dintre problemele prioritare a- 
flate pe masa de lucru a anului 1932. 
Caracterul său prioritar a fost sub
liniat de reprezentanții a numeroase 
state din Nord șl din Sud, atit. in 
cadrul Națiunilor Unite, in timpul 
actualei sesiuni a Adunării Genera
le, cit și intr-o serie de reuniuni 
care au avut loc după intilnirea la 
nivel înalt Nord-Sud de la Cancun 
din toamna anului trecut, soldată, 
după cum se știe, cu rezultate in
consistente.

Importanța deosebită a lansării, cît 
mai curind posibil, a unei noi runde 
de negocieri multilaterale intre -sta
tele industrializate și țările in curs 
de dezvoltare in cadrul O.N.U. a fă
cut ca nici să nu inceapă bine noul an 
și preocupările in această direcție să 
sporească. Astfel, sub acest unghi se 
înscriu recenta sesiune din Kuweit a 
„Comisiei independente pentru pro
blemele dezvoltării internaționale", 
cunoscută și sub numele „Comisia 
Brandt", ca si intilnirea preconizată 
să aibă loc la Delhi, in luna februa
rie. din inițiativa guvernului indian, 
unde urmează să participe reprezen
tanți a peste 30 de țări în curs de 
dezvoltare, pentru a stabili o poziție 
comună în dialogul cu statele indus
trializate.

Reunită pentru a evalua rezultatele 
întilnirii de la Cancun. ..Comisia 
Brandt" șl-a reafirmat „sprijinul to
tal acordat negocierilor globale sub 
egida O.N.U." lansînd. totodată, un 
apel la adoptarea de măsuri imedia
te pentru „a face față anarhiei cres- 
cinde din economia mondială si de
teriorării situației In țările in curs 
de dezvoltare".

Documentul preconizează. Intre al
tele. următoarele măsuri : elaborarea 
unor d spoziții care să permită rezol
varea problemelor mai urgente pri
vind datoriile externe și reducerea 
presiunii asupra resurselor financi
are a’e, țărilor în curs de dezvolta
re ; lărgirea cadrului instituțiilor fi-

nanciare internaționale ; crearea unei 
agenții pentru energie, destinată fi
nanțării. cercetării și utilizării sur
selor alternative de energie pentru • 
țările in curs de dezvoltare ; crearea 
de programe alimentare speciale pen
tru țările cele mai afectate din a- 
ceastă categorie.

Preconizarea unor astfel de măsuri 
este determinată de inseȘi desfă
șurările din economia mondială. 
Așa cum s-a arătat și la Cancun. una 
dintre problemele cele mai neliniști
toare pentru comunitatea internațio
nală o constituie, îh condițiile ratei 
tot mai ridicate a dobinzilor prac-

adinei implicații în ansamblul structu
rilor economice internaționale. „Pro
blema datoriei externe — declara 
președintele Venezuelei — cere o so
luționare urgentă nu numai in in
teresul țărilor in curs de dezvoltare, 
ci și pentru sănătatea economiei 
mondiale. Eforturile pentru ușurarea 
poverii datoriei externe trebuie să 
aibă intiietate asupra oricărei alte 
cerințe1'.

In Kuweit, ca și la Cancun. sau cu 
prilejul altor reuniuni internaționale, 
reprezentanții țărilor în curs de dez
voltare au propus, mai bine zis au 
cerut un rol mai activ din partea

Pe agenda anului 1982, noi runde 
ale tratativelor între țările avansate economic 

și cele în curs de dezvoltare

ticate de S.U.A. și alte țări dezvol
tate, datoria externă tot mai apăsă
toare a statelor „lumii a 'treia", im
plicațiile sale asupra întregii econo
mii mondiale. în 1980. deficitul co
mercial al țărilor în curs de dezvol
tare era de 82 de miliarde de dolari, 
adică de două ori mai mare decit in 
1978. în 1981. după cum s-a estimat, 
el a depășit o sută de miliarde de 
dolari. Asistența internațională nu va 
acoperi decit un sfert din această 
sumă, pentru rest fiind nevoie să fie 
solicitate noi credite.

Țările respective se găsesc, astfel, 
într-o situație dramatică : noile cre
dite contractate servesc. în esență, 
doar pentru rambursarea datoriilor 
anterioare, nerămînînd decît o cinci
me pentru finanțarea dezvoltării. Pe 
de altă parte, orice majorare, chiar cu 
unu la sută, a ratei dobînzilor pro
voacă o hemoragie de capitaluri din 
aceste țări de aproape două miliarde 
de dolari. Datoria externă a țărilor 
în curs de dezvoltare a ajuns la 
aproape 450 de miliarde de dolari, 
sumă care se țipropie de nivelul anual 
al cheltuielilor pentru înarmare. Ea 
grevează. In modul cel mai serios, 
asupra dezvoltării economice a țărilor 
in curs de dezvoltare, situație cu

Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și concomitent extinderea ac
cesului produselor manufacturate 
ale țărilor în curs de dezvoltare ne 
piețele statelor industrializate, ca 
modalitate pentru rezolvarea datoriei 
externe. în același sens si avînd în. 
vedere soluții pe termemriung. repre
zentanții țărilor în curs de dezvol
tare s-au pronunțat pentru reforme 
de fond ale actualului sistem finan
ciar și monetar 
a se asigura o 
acestor state la 
portante atît în
al Băncii Mondiale (B.I.R.D.).

în acest context, relevîndu-se. 
dată mai mult, caracterul global 

în cadrul 
important 

financiare

internațional, pentru 
participare sporită a 
luarea deciziilor im- 
cadrul F.M.I.. cit si

o 
al

problemelor dezvoltării, 
acestor reuniuni, un loc 
strîns legat de aspectele ________
l-au ocupat problemele energetice, 
devenite prioritare pentru imensa 
majoritate a țărilor lumii, industria
lizate sau nu. Pentru numeroase țări 
în curs de dezvoltare, neproducătoa
re de petrol, problema energiei 
împletește strîns. aproape oină 
identificare cu cea a industrializării, a 
creșterii economice, în general. Im
porturile de energie reprezintă 22 la 
sută din totalitatea importurilor lor.

se 
Ia

Dezvoltarea surselor de energie noi în 
aceste țări va cere într-un viitor 
apropiat investiții de 80 la 100 de mi
liarde de dolari. Or. așa cum au sub
liniat în repetate rinduri reprezen
tanții țărilor neproducătoare de petrol 
ale „lumii a treia", dacă nu au capa
citatea de a-și finanța importurile 
energetice de astăzi si investițiile de 
rniine, dezvoltarea acestor țări va 
stagna, decalajele fată de țările in
dustrializate se vor accentua si mai 
mult. Pornind de la această situație, 
in reuniunea de la Cancun. ca și în 
Kuweit, o serie de țări in curs de 
dezvoltare și unele state industriali
zate au propus crearea pe lîngă 
B.I.R.D. a unei agenții în scopul fi
nanțării importurijor de energie, pre
cum și a investițiilor viitoare în 
acest domeniu.

Discuțiile care au avut loc. în ul
tima vreme, asupra diferitelor aspec
te ale dezvoltării, fie că este vorba de 
energie, agricultură, industrie, rela
ții financiar-valutare sau comerciale, 
pozițiile exprimate se constituie in 
tot atitea argumente de necontestat 
asupra necesității obiective a unor 
negocieri globale Nord-Sud — în ca
drul O.N.U. Tocmai aceasta este și 
poziția constructivă, consecventă pe 
care se situează România socialistă. 
In cuvintarea rostită cu prilejul re
centei sale aniversări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat in- 
semnătatea deosebită a lichidării 
subdezvoltării și creării noii ordini 
economice internaționale, arătind că, 
împreună cu dezarmarea, aceasta 
constituie problema-cheie, factorul 
primordial pentru stabilitatea econo
miei mondiale, pentru progres și 
independentă națională. In acest 
context. România apreciază negocie
rile globale ca una din căile impor
tante' pentru solutionarea echitabilă 
a problemelor cu care se confruntă 
în prezent economia mondială. Fiind 
vorba 
narea 
rea și 
astfel
s-ar conveni să corespundă interese
lor fiecărei națiuni și ale economiei 
mondiale, în ansamblu.

LIMA 27 (Agerpres). — La Lima 
s-a anunțat că, potrivit unui bilanț 
provizoriu, in urma inundațiilor și 
alunecărilor de teren ce s-au produs 
în ultimele zile in regiunile amazo- 
nică și andină ale Perului și-au 
pierdut viața 248 de persoane. Cala
mitățile naturale au afectat in spe
cial regiunea orașului Uchiza, aflat 
la 800 de kilometri nord-est de Lima, 
unde revărsarea riului Chontayacu a 
devastat portul fluvial al localității, 
zona Tingo Maria, din partea cen
trală a regiunii amazonice peruane 
și zona andină Cuzco, din sud-estul 
țării, unde aproximativ 50 000 de 
persoane au fost evacuate pentru a 
fi ferite de primejdia rezultată din 
acumularea unei alunecări de teren 
ce a format un baraj natural. Auto
ritățile peruane 
pentru ajutorarea sinlstraților cu ali
mente, 
mente.

au inițiat măsuri
îmbrăcăminte și medica-

de probleme globale, soluțio- 
lor impune, firește, particioa- 
contribuția tuturor statelor, 
îneît măsurile asupra cărora

Valentin PAUNESCU

Acțiuni te masă 
în sprijinul păcii, destinderii și dezarmării.

In această primă lună a anului 1982, pe diferite meridiane ale lumii 
au avut loc noi și numeroase acțiuni de masă — mitinguri, demonstrații, 
marșuri și alte manifestări — in sprijinul păcii, destinderii și dezarmă
rii. Participanții au dat expresie dorinței unanime ca acest an să aducă 
o cotitură radicală in lupta generală pentru apărarea dreptului funda
mental al oamenilor și popoarelor 
nică, la progres și bunăstare.

Un NU răspicat pericolului nucle
ar a fost exprimat de cei peste 
200 000 participanți la marșul păcii 
de la LISABONA, inițiat de peste 300 
de organizații politice, progresiste, 
sindicale, de femei, de tineret și reli
gioase. Acțiunea a fost apreciată de 
presa lusitană drept cea mai mare 
manifestare antirăzboinică din în
treaga istorie a Portugaliei. Vorbi
torii la mitingul desfășurat în con
tinuarea marșului au cerut autorită
ților portugheze să nu admită am
plasarea armelor nucleare pe teri
toriul țării.

Adăugindu-se marilor demonstra
ții care au avut loc in ultimele luni 
ale anului trecut, acțiunile de protest 
împotriva transporturilor de muniții 
pe calea ferată din OLANDA in 
R.F.G. au atras o largă participare 
în rîndul organizațiilor olandeze de 
luptă impotriva înarmărilor. Aseme
nea acțiuni, care se desfășoară 
peste două săptămini. se bucură 
un larg ecou în Olanda.

Ca urmare a amplelor acțiuni 
protest inițiate de organizațiile 
luptă împotriva înarmărilor din 
lapda, transporturile de muniții pen
tru trupele S.U.A. din R.F. Germa
nia pe teritoriul olandez au suferit 
aminări lungi, iar unele garnituri 
feroviare au trebuit să fie dirijate 
pe alte trasee, a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Apără
rii din Olanda. Potrivit agenției 
Reuter, surse ale ambasadei S.U.A. 
în Olanda apreciază că vor fi nece
sare noi convorbiri - între oficialită
țile N.A.T.O. și guvernul olandez 
mai înainte ca o decizie 
transporturile de muniții pe 
riul țării să fie luată.

Numeroase organizații din 
între care „Tineretul Democrat" și 
„Tinerii socialiști", s-au pronunțat 
pentru anularea hotâririlor N.A.T.O. 
privind amplasarea de noi rachete 
cu rază medie.de acțiune pe terito
riul Europei ' ' '

Pe diferite meridiane :

la viață, la dezvoltare liberă și paș-

de 
de
de 
de 
O-

privind 
terito-

occidentale, subliniind
•k

(Agerpres). — Un grup 
Partidului Social-Demo- 

Cermania au hotărit
27
ai
R.F.
viitorului congres al parti- 
amine pină la sfirșitul a-

BONN 
de lideri 
crat din 
să ceară 
dului să 
nului 1983 adoptarea unei hotăriri in 
problema amplasării noilor racliet^ 
nucleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul R.F.G., a 
nunțat un purtător de cuvînt 
P.S.D., citat .de agenția Reuter.

a- 
al 
O 

moțiune adoptată in acest sens de 
un comitet prezidat de Egon Bahr 
stipulează că nici o rachetă de tipul

că escaladarea cursei înarmărilor nu 
numai că reprezintă un pericol grav 
pentru securitatea continentului eu
ropean, ci duce și la ignorarea in
tereselor maselor largi populare. De 
asemenea, participanții la „Forumul 
păcii", organizat la Bielefeld, au a- 
doptat o rezoluție prin care lansea
ză chemarea de a se acționa împo
triva confruntării pe continentul eu
ropean.

„Să nu admitem ca Pămintul să fie 
transformat in grena unui război 
nuclear" — sub această deviză in sa'a 
Bibliotecii parlamentare din TOKIO 
s-a deschis o expoziție de fotografii 
organizată de militanții pentru pace 
din capitala niponă. Expoziția cu
prinde fotografii-document despre 
consecințele bombardamentului > ato
mic asupra orașelor japoneze Hiro
shima și Nagasaki.

In FRANȚA continuă stringer vde 
semnături pe documentul cu ascut 
sub denumirea „Apelul Parisului", 
adoptat în cursul marii demonstrații 
pentru pace ce a avut loc in capitala 
franceză in octombrie anul trecut. 
Pină în prezent, peste 290 000 per- 

-soane au semnat acest aoel. în care 
sint condamnate planurile N.A.T.O. 
privind amplasarea, in Europa, occi
dentală de noi arme racheto-nu- 
cleare. I

Numeroase alte organizații din di
ferite țări ale lumii au adoptat do
cumente și apeluri, chemind la am
ple acțiuni și luări de poziție in fa
voarea păcii și dezarmării. Consiliul 
Mondial al Păcii a dat publicității 
un apel adresat tuturor celor ce 
luptă pentru pace in întreaga lume, 
chemindu-i să-și intensifice efortu
rile pentru a se obține Încetarea 
cursei inarmărilor, limitarea și, în 
ultimă instanță, lichidarea armamen
telor nucleare cu rază medie de ac- 
ț line, pentru crearea și lărgirea zo
nelor denuclearizate. pentru reduce
rea treptată și apoi lichidarea tutu
ror arrpamentelor. (Agerpres)

★
„Cruise" sau „Pershing-2“ nu tre
buie să fie instalată înaintea desfă
șurării Congresului extraordinar al 
P.Ș.D., programat pentru toamna a- 
nului viitor. Moțiunea amintită se 
pronunță pentru suspendarea ampla
sării oricăror rachete nucleare in 
timpul desfășurării tratativelor de la 
Geneva dintre delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea armamente
lor nucleare in Europa. Moțiunea va 
fi prezentată Congresului ordinar al 
P.S.D., ce va avea loc la Miinchen 
în aprilie a.c.

DELHI: „Escaladarea cursei înarmărilor
o gravă amenințare la adresa păcii"

Declarația minis irului
DELHI 27 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Indiei, P.V. Narasimha 
Rao, a apreciat că escaladarea cursei 
înarmărilor, bomba nucleară, bomba 
cu neutroni, toate celelalte mijloace 
de distrugere in masă reprezintă o 
gravă amenințare la adresa păcii, 
un mare pericol pentru întreaga 
civilizație umană. Totodată, el a cri-

de externe al Indici
ticat așa-numitul concept al „războ
iului nuclear .limitat". Ministrul in
dian a opinat că in actualele con 
ții din lume, cind se intensifică f 
înarmărilor, omenirea este mțr C 
tărîtă ca oricind să acționeze pentru 
evitarea finei conflagrații mondiale 
pustiitoare.

GENEVA: Convorbiri sovieto-americane
GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge

neva au avut loc convorbiri între mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko, și secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig. Cei doi 
miniștri au avut două întîlniri, în ca-

drul cărora au examinat un cerc 
larg de probleme referitoare la sta
diul relațiilor sovieto-americane, tit 
și la situația internațională, în an
samblu.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

INTERZICEREA UNEI ORGANIZAȚII NEONAZISTE IN R.F. GERMANIA. 
In baza unei ordonanțe a Ministerului vest-german de Interne, organiza
ția neonazistă autointitulată „Mișcarea socialistă populară" din R.F.G. a 
fost interzisă, informează agenția France Presse. In ordonanță, se subli
niază că obiectivele urmărite de această organizație, care acționa îm
potriva ordinii constituționale, se confundau cu^cele ale fostului partid 
national socialist hitlerist. La Bonn se amintește că, în luna octombrie 
1981, 
chen, 
niți.

cinci membri oi acestei organizații neonaziste au inițiat, la Mun- 
un atac armat împotriva forțelor de ordine, soldat cu morți și râ-

LA 
liului 
Zhao 
pe ministrul afacerilor externe al 
Maltei. Alex Sceberras Trigona, 
aflat în vizită în China. Cu acest 
prilej, a fost evidențiată dezvolta
rea relațiilor dinjre cele două țări 
— informează agenția China Nouă.

BEIJING, premierul Consi- 
de Stat al R.P. Chineze. 

Ziyang, l-a primit miercuri
cedat la un schimb de opinii 
vind evoluția relațiilor dintre 
două țări, aspecte ale situației in
ternaționale. precum și în legătură 
cu mișcarea de nealiniere, mențio
nează agenția.

prl- 
cele

perspectiva scrutinului prezidențial 
de anul viitor — transmite agenția 
I.P.S. Jaime Lusinchi a afirmat că 
va milita pentru creșterea rolului 
sectoarelor muncitorești 
riorul partidului, acestea 
tuind „coloana vertebrală a 
nii Democratice".

CENTENARUL GEORGE 
CU. La Facultatea de arte a Univer
sității din Tel 
seară festivă 
nărui nașterii 
Manifestarea 
unei expoziții 
operei lui George Enescu. Totodată, 
au fost donate Facultății de arte 
discuri și volume referitoare la ac
tivitatea de compozitor, interpret 
și pedagog a marelui muzician 
român. In încheiere a avut loc un 
concert simfonic, in cadrul căruia 
au fost interpretate lucrări repre
zentative ale lui George Enescu.

din inte- 
consti- 
Acțiu-

ENES-
Aviv a avut loc o 
prilejuită de cente- 
lui George Enescu. 

a cuprins vernisajul 
dedicate vieții și

I

TNTREVEDERE IUGOSLAVO- 
ANGOLEZA. Președintele Republi
cii Populare Angola, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. Jose 
Eduardo dos Santos, l-a primit pe 
losip Vrhoveț. secretar federal 
iugoslav pentru afacerile externe, 
aflat într-o vizită oficială de prie
tenie la Luanda, care i-a inmînat 
un -mesaj din partea președintelui 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Ser- 
ghei Kraigher. informează agenția 
Taniug. în cursul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej s-a pro-

CANDIDAT. Jaime Lusihchi, fost 
secretar general al partidului „Ac
țiunea Democratică" din Venezue
la, a fost desemnat candidat al 
partidului la funcția supremă în

LA TEGUCIGALPA a avut loc 
miercuri ceremonia preluării func
ției de președinte al Hondurasului 
de către Roberto Suazo Cordova, 
punîndu-se astfel capăt 
militar de aproape 18 
președinte a fost ales 
scrutinului prezidențial 
noiembrie anul trecut

unui regim 
ani. Noul 
in cadrul 

organizat în

ACCIDENT. Potrivit unui bilanț provizoriu publicat in capitala Algeriei, 
121 de persoane și-au pierdut viața și aproximativ 150 au fost rănite, ca 
urmare a unui accident de calp ferată, produs in noaptea de marți spre 
miercuri pe linia Alger-Oran, cînd un tren de pasageri a deraiat în apro
pierea localității Bouhalouane. Zeci de răniți au fost transportați imediat 
la spitalele din localitățile apropiate Blida, Medea și Miliana. Au fost 
inițiate de urgență operațiuni de salvare Ia care participă și formații 
militare, informează agenția A.P.S. A fost formată o comisie specială 
pentru elucidarea cauzelor acestei catastrofe feroviarej
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