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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist 

din R. P. D. Coreeană

CORELAREA JUDICIOASA, EVOLUȚIA 
CONTROLATĂ, PLANIFICATĂ Ă PRETURILOR

7 J

-in interesul dezvoltării economiei naționale,
J 7

al creșterii continue a bunăstării poporului
în abordarea problemelor complexe 

ale dezvoltării și modernizării eco
nomiei naționale partidul nostru a 
pornit și pornește întotdeauna de la 
realitățile concrete, specifice unui 
domeniu sau altul sau caracteristice 
economiei în ansamblu, de la legită
țile obiective care guvernează acti
vitatea econom ico-socială. în acest 
sens, este de relevat preocuparea con
secventă a conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a 
analiza permanent, fată în fată, pe 
de o parte, necesitățile dezvoltării e- 
conomiei și. pe de altă parte, posibi
litățile de care dispunem pentru sa
tisfacerea acestor necesități.

Desigur, în organismul viu al eco
nomiei apar mereu cerințe noi. feno
mene noi. se impun a fi soluționate 
o serie de probleme care au impli
cații in multe domenii de activitate. 
In tara noastră, prin promovarea unui 
sistem științific de conducere si or
ganizare a activității economico-socia- 
le, este asigurat controlul riguros al 
funcționării mecanismului productiv, 
astfel incit să se poată interveni cu 
promptitudine pentru dirijarea evolu
ției fenomenelor economice in inte
resul obiectivului strategic al făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în acest context se înscrie 
și urmărirea sistematică a evoluției 
prețurilor atît la nivelul unităților 
productive și al fiecărui produs, cit 
și pe ansamblul economiei naționale, 
realizindu-se corelarea corespunzătoa
re între nivelul acestora și ceilalți 
indicatori ai dezvoltării economice. 
Totodată, la stabilirea preturilor se 
ține seama de realizarea unor core
lații fundamentate între prețurile di
feritelor produse sau grupe de pro
duse, care să determine asigurarea 
tuturor sortimentelor necesare consu
mului productiv, investițiilor, consu
mului populației și exportului, pre
cum și circulația normală a mărfu
rilor și echilibrului monetar în eco
nomie.

Referindu-se la această problemă, 
secretarul General al partidului arăta 
că in toate domeniile trebuie să exis
te un raport direct intre cheltuielile 
materiale, productivitatea muncii si 
prețurile cu care se desfac produ
sele, în conformitate cu legitățile ge
nerale. cu cerințele obiective ale e- 
conomiei naționale și să se acțio
neze în concordanță cu ele. în 
domeniul agriculturii, al producției 
de bunuri agroalimentare. conduce
rea partidului acordă eea mai 
mare atentie așezării ne baze 
riguros științifice și controlării pas

Petre GIGEA
ministrul finanțelor

cu pas a prețurilor acestor produse, 
pentru că ele condiționează nemij
locit nivelul de trai al populației.

Sint, desigur, condiții obiective 
care fac ca prețurile la bunurile de 
consum agroalimentare și la alte 
produse să cunoască o anumită evo
luție — fenomen propriu fiecărei e- 
conomii. Important este ca factorii 
care dirijează și conduc activitatea 
economică să stăpînească acest me
canism al prețurilor. In unele țări

dinamica prețurilor este mai accen
tuată, cunoaște fluctuații mai mari, 
în altele evoluția acestora este mai 
moderată, dar în toate situațiile 
tendința care se remarcă pregnant 
este de creștere a prețurilor. Desi
gur, principala cauză o constituie 
criza mondială de materii prime și 
resurse energetice, care s-a reper
cutat asupra situației economice a 
țărilor respective.

Dar să urmărim cu atenție tabe
lul de mai jos, care se referă la di
namica indicilor prețurilor cu amă
nuntul la produsele alimentare in 
unele țări socialiste și capitaliste, în 
perioada, 1970—1980.

*) Potrivit datelor din Anuarul statistic al Secretariatului C.A.E.R., 1981

1970=100 (în procente)

Țara 1975 1976 1977 1978 1979 1980

România 105,5 106,1 107,1 108,1 109 111
Bulgaria 103 103 103 105 111 139»)
Ungaria 113 120 127 135 149 162*)
R.F.G. 130,0 136,0 142,7 144,7 147,2 153,3
Franța 157,5 174,5 196,5 212,5 231,5 254,0
Austria 136,4 144,4 153,5 158.7 162,9 170,3
Elveția 1414 139,3 141,2 146,8 152,2 162,8
Italia 172,2 201,6 240,5 271,6 307,6 355,6

După cum se poate observa, în a- 
ceastă perioadă, in vreme ce in ma
joritatea țăriior respective indicele 
prețurilor la produsele alimentare a 
cunoscut creșteri considerabile, în 
unele cazuri de 2,5—3,5 ori. in țara 
noastră sporul a fost de numai 11 
la sută. Este cunoscut că pentru asi
gurarea unor mărfuri de primă ne
cesitate la prețuri deosebit de a- 
vantajoase și menținerea timp în
delungat a acestor niveluri de preț, 
statul nostru a făcut și face impor
tante eforturi financiare in vederea 
realizării produselor respective.

Să privim cîteva cifre suges
tive. Numai în ultimii cinci ani 
pe ansamblul industriei alimentare 
costurile și prețurile de producție 
au sporit cu peste 24 la sută. Aceas
ta în medie, pentru că la unele pro
duse — carne, făină de griu, pește, 
lapte de consum ș.ă. — creșterile 
prețurilor de producție sint mult 
mai mari. Este rezultatul creș
terii simțitoare a cheltuielilor ma
teriale. îndeosebi a celor legate 
de energie și combustibil ; de aseme
nea, cheltuielile de producție au cres
cut in condițiile majorării substan
țiale a veniturilor oamenilor muncii.

deopotrivă din agricultură și din in
dustria alimentară.

In ultimul cincinal, așa cum bine 
se știe de fiecare consumator, prețu
rile de desfacere cu amănuntul la 
produsele agroalimentare de bază au 
rămas neschimbate. Practic, in țara 
noastră la unele produse prețurile 
de desfacere cu amănuntul nu s-au 
modificat de 25-30 de ani.

în alte țări insă, în aceeași perioa
dă prețurile de desfacere au crescut: 
la zahăr de 4,5 ori în S.U.A., de 
peste trei ori în Italia și Anglia ; la 
orez de trei ori in S.U.A. și Anglia, 
de patru ori. in Belgia șl de 6 ori 
în Italia : la pîine de 1 kg de 3 
ori in S.U.A., de 8 ori in Italia, de 
peste 5 ori în Austria și R.F. Ger
mania.

A intrat în practica noastră eco
nomică de a se efectua în permanență 
un control riguros- asupra prețurilor, 
de a asigura evoluția acestora în li
mitele strict planificate și in strinsă 
corelație cu programul de ridicare 
a nivelului de trai al întregului 
popor. Și, pentru ca aceste afirmații 
să aibă deplină acoperire, iată cîteva

(Continuare in pag. a III-a)

LA GALAȚI :

„Jubileul11 celor 50 
milioane tone oțel

Colectivele de oțelari de la 
Combinatul siderurgic Galați au 
consemnat un eveniment deose
bit în activitatea lor : elabora
rea șarjei care a ,,rotunjit" cifra 
de 50 milioane tone de oțel de 
la intrarea in funcțiune a pri
mului convertizor. La 8 iunie 
1968, aici, la Galați, a început să 
producă o nouă și puternică ce
tate a oțelului. De atunci pînă 
acum, s-au construit și pus în 
funcțiune trei oțelării cu con- 
vertizoare și oțelăria electrică, 
precum și două sectoare de tur
nare continuă a oțelului. Trep
tat, în procesul de elaborare a 
oțelului s-a trecut, odată cu 
cantitățile tot mai mari, la pro
ducția oțelurilor de înaltă cali
tate, fiind asimilate și fabricate 
circa 300 de mărci de oțeluri, 
intre care cele silicoase, cele 
pentru construcții navale, pen
tru autocamioane și autoturis
me, pentru o largă gamă de 
bunuri electrocasnice. (Tudorel 
Oancea).

TÎRGOVIȘTE :

Un nou laminor de 
benzi electrotehnice
La Combinatul de oțeluri spe

ciale din Tirgoviște a intrat în 
probe tehnologice un nou lami
nor de benzi electrotehnice, 
destinat completării gamei de 
dimensiuni de tablă necesare 
economiei naționale, sortimente 
care pînă acum s-au importat. 
Fluxul de fabricație este con
dus cu ajutorul unui calculator 
de proces, ceea ce permite obți
nerea unei viteze ridicate de 
laminare și, totodată, a unui 
indice sporit de productivitate a 
muncii. Prin intrarea in curind 
in funcțiune a unui nou lami
nor similar, producția de benzi 
electrotehnice a combinatului 
tîrgoviștean se va ridica la 
160 000 tone pe an. (Gheorghe 
Manea).

PITEȘTI

Sporește zestrea 
locativă a orașului
Zestrea locativă a municipiu

lui Pitești s-a îmbogățit anul 
trecut cu 1 485 de aparțamente, 
cu 124 mai mult decît s-a pre
văzut în plan — toate de con
fort sporit și dotate, la parter, 
cu unități comerciale și presta
toare de servicii. Acestora li se 
adaugă acum încă 1 300 aparta
mente, la care harnicii construc
tori de locuințe argeșeni au de
marat din plin lucrările, încă din 
primele zile ale lunii. (Gheor- 
ghe Cîrstea).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
la Predeal, delegația Uniunii, Ti
neretului Muncitoresc Socialist 
(U.T.M.S.) din R.P.D. Coreeană, con
dusă de tovarășul Ri Yong Su, pre
ședintele C.C. al U.T.M.S., care face 
o vizită de prietenie în țara noas
tră la invitația C.C. al U.T.C. '

La primire au participat tovarășii 
Pantelimon Găvănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu și Vasile Bontaș, secre
tari ai C.C. al U.T.C.

A fost de față Li Ha Zun, însărci
nat cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene 
la București.

Conducătorul delegației tineretu
lui coreean a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros și 
sincer salut și cele mai cordiale 
urări de bine din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun

cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat Ia rindul său 
tovarășului Kim Ir Sen salutul său 
călduros și cele mai bune urări.

Oaspetele a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea a- 
cordată, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște nemijlocit succesele 
remarcabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, în toate domeniile de acti
vitate.

în același timp, conducătorul de
legației U.T.M.S. a exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru solidarita
tea deplină și sprijinul activ al par
tidului, guvernului și poporului ro
mân față de aspirațiile legitime ale 
poporului coreean de reunificare 
pașnică a patriei.

în cadrul întrevederii s-au eviden
țiat cu satisfacție bunele raporturi, 
de strinsă prietenie și colaborare, 
statornicite între partidele și po

poarele noastre și, in acest context, 
între organizațiile de tineret din cele 
două țări, subliniindu-se rolul deo
sebit pe care l-au avut întîlnirile la 
cel mai inalt nivel in amplificarea 
și aprofundarea acestor relații. A 
fost subliniată dorința de a dezvol
ta această conlucrare multilaterală 
in domenii de interes reciproc, în 
folosul statelor și popoarelor noas
tre, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat semnificația schimburilor de 
vizite pe linie de tineret ca factor 
al adîncirii relațiilor de prietenie 
româno-coreene, importanța deose
bită a dezvoltării colaborării dintre 
tinerii din întreaga lume, arătînd că 
tînăra generație trebuie să fie in 
primul rind al luptei pentru înfăp
tuirea năzuințelor de pace, dezarma
re, și îndeosebi de dezarmare nuclea
ră, de înțelegere și colaborare inter
națională.

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

Sarcini de mare însemnătate în economie ■.

Realizarea integrală a planului 
la producția fizică

ECONOMISIREA ENERGIEI - IN FOLOSUl
ÎNTREGII SOCIETĂȚI, AI FIECĂREI CETĂȚEAN!
Un procent pentru care merită și trebuie să acționăm hotărît,

la locurile de muncă și acasă!
Fiecare cetățean, fiecare om al 

muncii este, intr-un fel sau altul, 
acasă sau la locul de muncă, un 
consumator de energie electrică. 
Pentru el sau pentru satisfacerea 
cerințelor legate de procesul de 
producție. Important este ca în 
fiecare moment, în fiecare zi, a- 
cest consum să fie riguros dimen
sionat la nivelul strict al necesi
tăților și in strinsă corelare cu po
sibilitățile de alimentare cu ener
gie electrică.

In perioada de iarnă, tocmai 
cînd producătorii de energie elec
trică se confruntă cu o serie de 
greutăți, se înregistrează o crește
re a consumului de energie elec
trică, în medie, cu 5 la sută față 
de perioada de vară. Măsurile sta
bilite in ultimul timp, care sint cu
noscute de către cetățeni, asigură 
în bună parte o limitare și o di
minuare a consumurilor de ener
gie electrică, îndeosebi în orele de 
virf : 6—10 și 17—22. Dar, pe lin
gă efectele acestor măsuri, econo
miile de energie electrică pot fi 
și mai substanțiale.

Care sînt direcțiile principale în 
care trebuie acționat pentru dimi
nuarea drastică a consumurilor de 
energie electrică ? în primul rînd, 
modernizarea tehnologiilor prin a- 
plicarea largă a procedeelor cu 
consumuri mai mici. Apoi. întărirea 
disciplinei tehnologice, asigurarea 
funcționării riguroase, la un regim 
energetic optim, a tuturor utilaje
lor și instalațiilor, manifestarea 
unei atitudini ferme, intransigente 
față de orice cazuri de nepăsare și 
risipă în utilizarea energiei elec
trice. Și. desigur, ca buni gospo
dari, în propria locuință să redu
cem consumul la strictul necesar.

Partidul cere fiecărui comu
nist, fiecărui om al muncii, fiecă
rui cetățean să se considere anga
jat în mod activ, conștient si perse
verent în ofensiva pentru economi
sirea energiei electrice.

cu
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sau

CONSUMUL INDUSTRIAL
AL ÎNTREPRINDERII „23 AUGUST" 

DIN CAPITALĂ, AL COMBINATULUI 

DE BANTI DEVA Șl AL 
COMBINATULUI METALURGIC 
ClMPIA TURZII PE TIMP DE UN AN

A CONSUMULUI

1982

unei cantități 
de țiței 

care, procurată 
din import, costă 

50 MILIOANE DOLARI

DE ENERGIE
ELECTRICA

ÎN ANUL
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realizarea a:
• 120 000 TONE HlRTIE

• 15 000 TONE FIBRE MELANĂ

• 150 MILIOANE LEI MEDICAMENTE

• 100000 FRIGIDERE
• 15000 AUTOTURISME
• 100000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE 

AZOTOASE

• 1 MILION TONE CIMENT

• 30000 TONE ALUMINIU

• 20000 TONE ANVELOPE

Șl CAMERE AUTO

CONSUMUL CASNIC PENTRU 800000 

APARTAMENTE PE TIMP DE UN AN

OAMENI AI MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI
ȘI DE PE ȘANTIERE! CETĂȚENI DE LA ORAȘE ȘI SATE!

Economisirea energiei electrice este o problemă de impor
tanță vitală pentru asigurarea mersului înainte al întregii economii 
naționale, constituie o cauză generală a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor. Să acționăm cu înalt spirit gospodăresc, revolu
ționar pentru înfăptuirea acestui obiectiv major! Economisind zi de 
zi energie electrică, la locul de muncă și în propria locuință, 
asigurăm resurse suplimentare de creștere a producției, de sporire 
continuă a avuției naționale, de ridicare a propriei bunăstări!

_________________________________________________________S

S-a încheiat prima lună' din cel 
de-al doilea an al cincinalului. De 
la început se cuvine relevat că âc- 
ționînd stăruitor, cu abnegație și răs
pundere’ muncitorească, numeroase 
colective de intreprinderi au obținut, 
suplimentar, importante cantități de 
produse, realizări de seamă în creș
terea eficienței economice. Spicuim 
din știrile sosite recent la redacție : 
minerii din cinci unități din Valea 
Jiului, respectiv de la Vulcan. Uri- 
cani, Paroșeni, Lupeni și Aninoasa 
au realizat peste plan 13 000 tone de 
cărbune '; oamenii muncii de la Com
binatul chimic Craiova au obținut 
peste plan ' 470 tone amoniac, 1 270» 
tone azotat de amoniu, 1 470 tone ni- 
trocâTcar și 165 tone butonal și au 
depășit prevederile la export cu 1 000 
tone îngrășăminte chimice ; textiliș- 
tii întreprinderii „Dorobanțul1* din 
Ploiești au livrat la export, peste 
prevederi, 100 000 mp țesături.

Șirul unor asemenea exemple ar 
putea fi continuat. Ele sînt o dovadă 
a realismului sarcinilor de plan, a 
hotăririi cu care acționează colecti
vele de oameni ai muncii, sub con
ducerea organizațiilor de partid, pen
tru înfăptuirea neabătută a. progra
mului de dezvoltare economică și 
socială a patriei in cel de-al doilea 
an al cincinalului. Intr-un număr de 
unități și chiar la nivelul unor ju
dețe însă rezultatele obținute în 
prima lună a anului nu s-au situat 
la nivelul prevederilor planului, în- 
registrindu-se însemnate restanțe la 
o serie de produse necesare econo
miei. Cît privește ritmul producției,' 
în diverse unități economice, acesta 
este necoyespunzâtor, in prima lună 
a anului reallzîndu-se doar 6—3 la 
sută din plănui anual la producția

fizică. Or, un asemenea ritm nu poa
te asigura îndeplinirea prevederilor 
pe întregul an.

La o analiză mal atentă a cauzelor 
reiese că nerealizările din prima 
lună a anului înregistrate de o serie 
de unități economice au la bază, in 
principal, aceeași cauză : încălcarea 
disciplinei de producție, cu întregul 
său cortegiu de consecințe negative 
asupra organizării și desfășurării în
tregii activități. Or, între organizare 
și disciplină există o relație directă, 
nemijlocită. Organizarea fără disci
plină este ineficientă ; indiferent de 
domeniu, disciplina este cheia unei 
activități organizate, cu eficiență so
cială ridicată. Tocmai de aceea, con
diția hotăritoare pentru amplifica
rea rezultatelor pozitive constă 
în efortul statornic al organizațiilor 
de partid îndreptat spre instaurarea 
în fiecare întreprindere a unui cli
mat de desăvirșită ordine și disci
plină muncitorească în realizarea 
planului. Pretutindeni trebuie să se 
înțeleagă limpede că îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de plan, valori
ficarea deplină a potențialului teh
nic și uman al întreprinderilor pot 
fi asigurate numai în condițiile fo
losirii integrale a timpului de lucru, 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
ceea ce implică respectarea de către 
toți oamenii muncii a programului 
de lucru, utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor celor 480 de minute 
productive. Se știe că numai într-un 
singur minut se realizează in acest 
an in industrie o producție în va
loare de 2,8 milioane lei, iar într-o 
oră — de 168 milioane lei. Orice 
pierdere, orice risipă de timp este 
de aceea profund păgubitoare și de 
neadmis.

Și în prima lună a anului s-a do
vedit că de realizarea întocmai a 
obligațiilor asumate prin contractele 
economice depinde buna funcționare 
a mecanismului aprovizionării teh- 
nico-materiale. Sarcini deosebite re
vin în această privință colectivelor 
unităților din industria extractivă, 
care au mari răspunderi în dezvol
tarea bazei de materii prime și 
energetice a țării. Muncitorii și spe
cialiștii din aceste unități economice 
trebuie să fie pe deplin conștienți că 
orice efort depus în scopul sporirii 
producției, depășirii prevederilor 
planului are o importanță deosebită 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a activității in întreprinderile prelu
crătoare, pentru reducerea efortului 
valutar al țării. După cum la fel de 
clar trebuie să fie colectivelor tu
turor întreprinderilor prelucrătoare 
că in mecanismul echilibrat al pla
nului, al dezvoltării economiei na
ționale, fiecare produs în parte iși 
are un loc și un rol bine definit și, 
de aceea, trebuie realizat ritmic și in 
cantitățile prevăzute. In nici o uni
tate economică nu pot fi admise 
ritmuri nesatisfăcătoare, relaxări In 
realizarea producției fizice și pentru 
export, atît timp cît economia aș
teaptă o serie de produse importante 
la care se mai înregistrează restanțe.

Realizarea ritmică și integrală a 
planului la producția fizică și cu 
prioritate la producția destinată ex
portului, in condițiile unei înalte 
eficiențe, constituie o cerință obiec
tivă, fundamentală a întregii activi
tăți economice din acest an.

Iile ȘTEFAN

Pregătirea în bune condiții 
a campaniei de primăvară

„In agricultură nu există pauză — 
arăta secretarul general al partidului. 
Lucrările pe care le avem de execu
tat sînt de o asemenea amploare in
cit trebuie să acționăm zi de zi 
pentru efectuarea lor, indiferent de 
condițiile meteorologice de care dis
punem".

Stimulați de avantajele oferite de 
recentele reglementări privind co-, 
interesarea, oamenii muncii din 
agricultură sint deciși să răspundă 
apelului conducerii partidului de a 
acționa cu toată hotârirea și răs
punderea pentru ca, încă din anul 
acesta, să se obțină o îmbunătățire 
radicală a activității in agricultură. 
Se poate sublinia că in fiecare uni
tate agricolă, in fiecare sat, se mun
cește într-un spirit nou, responsa
bil, ceea ce a făcut cu putință să se 
obțină un avans apreciabil la fie
care lucrare. Să ne referim în pri
mul rind la PREGĂTIREA PARCU
LUI DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE. Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pînă în pre
zent tractoarele au fost reparate in 
proporție de 75 la sută, cele mai 
bune rezultate inregistrîndu-se în 
județele Argeș. Mureș, Olt, Bihor. 
Sub media realizărilor pe țară se 
înscriu unitățile pentru mecanizarea 
agriculturii din județele Tulcea. Că
lărași, Ialomița. Pentru Încheierea

tuturor lucrărilor la termenul stabi
lit, se cere intensificată acțiunea de 
recondiționare a pieselor de schimb 
și organizată temeinic munca în fie
care atelier.

în ce privește FERTILIZAREA 
TERENURILOR CU ÎNGRĂȘĂ
MINTE NATURALE — in cursul 
lunii ianuarie au fost transportate 
la cimp 4,5 milioane tone de îngră
șăminte naturale, depășindu-se cu 
20 la sută prevederile din programul 
lunii ianuarie. Desigur, așa cum se 
apreciază la organele de specialitate, 
această rezervă de sporire a rodni
ciei pămintului nu a fost nici pe de
parte epuizată. îndeosebi în coope
rativele agricole din județele Argeș, 
Gorj și in întreprinderile agricole 
de stat Caraș-Severin, Sălaj, Alba 
trebuie să fie depuse mai mari efor
turi pentru a se transporta la cimp 
sau în grădinile de legume toate 
cantitățile de îngrășăminte naturale 
care există in fermele și complexele 
zootehnice, în gospodăriile popu
lației, folosindu-se in acest scop 
toate mijloacele de transport : for
mații specializate din S.M.A. și ate
lajele unităților agricole.

Ca lucrările în cimp — pregătirea 
terenului și semănatul — să poată 
începe imediat ce solul se dezgheață, 
se cere ca in fiecare unitate agricolă 
SA FIE ÎNCHEIATA AMPLASA
REA CULTURILOR ȘI PROCU

RATE SEMINȚELE, îndeosebi pen
tru culturile care se insămin- 
țează în prima urgență. Constituie 
un fapt pozitiv că, in această iarnă, 
schimbul de semințe între județe a 
demarat mai repede. Ceea ce sc 
cere acum este ca unitățile agricole 
să le preia neintîrziat de la bazele 
de recepție sau de la centrele spe
cializate, să le conserve cu cea mai 
mare grijă pentru a-și menține în
sușirile de germinație — sarcină de 
care răspund direct inginerii agro
nomi.

Pentru valorificarea din plin, a po
sibilităților de sporire a recoltelor 
la toate culturile, este necesar să fie 
asigurate toate condițiile ca fiecare 
metru de pămînt să rodească im- • 
belșugat. în acest scop, se cere SA 
FIE INTENSIFICATE LUCRĂRILE 
DE DESECARE. DE ADINCIRE A 
CANALELOR ȘI CELE DE AME
NAJARE A TERENURILOR PEN
TRU IRIGAȚII. în multe locuri, pe 
șantierele de hidroameliorații, s-a 
lucrat și în cursul iernii. Dar în alte 
comune și sate forța de muncă nu 
a fost atrasă la aceste lucrări. Iată 
de ce — așa cum s-a arătat la re
centa consfătuire de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R. — trebuie lichidată 
practica de a începe lucrările de de
secare în luna martie sau aprilie, de

(Continuare in pag. a III-a)
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Să acționăm hotărît, prin muncă bine organizată, ordine si disciplină pentru

Îndeplinirea integrală a planului la producția fizică /
O întrebare dupâ prima luna a anului:

CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII 
PREVEDERILOR LA FIECARE SORTIMENT?

In acest al doilea an al cincinalului, fiecare zi, fiecare săptămină, 
fiecare lună este hotâritoare pentru realizarea cu succes a tuturor 
Sarcinilor de plan. Acum, după încheierea primei luni a anului, am 
adresat unor cadre de conducere din unități industriale următoarele 
întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului la producția fizică ?
2. Cu ce probleme deosebite se confruntă colectivul in această 

perioadă ?
3. Cum acționați pentru soluționarea lor?

„Rezultatele bune din luna ianuarie permit 
în continuare realizări superioare"

„Avem nevoie de un sprijin mai prompt 
din partea furnizorilor noștri"

Răspunde Marin ȘTEFANACHE, 
directorul general al Combinatului minier Motru

în dezbaterea minerilor de la Lupeni:
INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI PENTRU 

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

1. în anul 1982 avem de realizat o 
producție de 14,2 milioane tone căr
bune :— cu 3 milioane tone mai mare 
față de anul trecut — ceea ce repre
zintă 52 Ia sută din producția bazi
nului minier gorjean. Deși mult mai 
complexe, sarcinile din acest an la 
extracția de cărbune sint realiste, 
temeinic fundamentate și conside
răm că avem condiții să le îndepli
nim și chiar să Ie depășim.

în luna ianuarie am avut de rea
lizat o producție zilnică de 36 300 tone 
lignit, adică de două ori mai mare 
față de luna decembrie a anului 
1981. Am demarat bine, la nivelul 
planului, deși pe parcurs am avut 
citeva ruperi de benzi în cariere, 
ceea ce a diminuat nivelul produc
ției în unele zile. în ultima decadă 
am recuperat insă restanțele, inre- 
gistrînd Ia sfirșitul lunii ianuarie o 
producție totală de 873 360 tone, cu 
2 360 tone mai mult decit prevederile 
planului.

2. în cadrul întreprinderii miniere 
Motru, probleme deosebite ce trebuie 
soluționate vizează in primul rînd 
unele utilaje. conducătoare inactive — 
complexe de abataj și combine de 
înaintare — la care se impune, să 
luăm măsuri de reactivare, precum 
și unele abataje cu condiții de zăcă- 
mînt mai grele, unde se cer acțiuni 
speciale de normalizare a activității, 
în același timp, la minele din Jilț 
înregistrăm rămineri in urmă in 
punerea în funcțiune a capacităților 
planificate din subteran, datorită in- 
tîrzierii lucrărilor de pregătire și de 
deschidere, unde rezerva pregătită 
este la ora actuală destul de redusă. 
Și la cariera Lupoaia rezervele des- 
copertate sînt insuficiente pentru a 
acoperi nivelul planului, insă avem 
in vedere să montăm în avans un 
excavator de mare capacitate, care 
Să fie pus in funcțiune in a doua 
parte a anului.

3. Putem afirma că, pe baza lucră- 
tilor de pregătire efectuate și a 
celor în curs de desfășurare, dispu
nem de condiții pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe trei trimes
tre. In ultimul trimestru al anului 
sarcinile de plan sporesc considerabil 
ți, pentru îndeplinirea lor, ne-am 
propus mai multe acțiuni și lucrări 
suplimentare care vizează : mărirea 
numărului complexelor active de 
abataj — de la 35 Ia 45 ; montarea 
in devans a unor excavatoare cu 
rotor in microcariera Roșiuța ; spo

rirea volumului de descopertări și 
pregătirea unei rezerve noi, de circa 
1,5 milioane tone lignit în cariere ; 
creșterea vitezei medii de avansare 
în abataje, de la 55—60 ml în anul 
1981 la 80—90 ml în 1982 ; creșterea 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil al liniilor 
tehnologice din cariere, de la circa 
60 la sută, în prezent, la 75 la sută, 
începînd cu semestrul al doilea.

Considerăm că problemele pe care 
le avem de soluționat in acest an 
vizează cu precădere sporirea efor
turilor noastre organizatorice, a ca
pacității de mobilizare a întregului 
colectiv de mineri din această zonă 
a țării — condiția esențială a înde
plinirii și depășirii planului la ex
tracția de cărbune pe anul 1982.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI:

Succese remarcabile la întreprinderea „IVIelana“

Unitate fruntașă pe țară în anul 1981, întreprinderea de fire și fibre sin
tetice „Melana" din Botoșani se înscrie și in acest an cu rezultate deosebite 
pe linia eficienței și calității, a înnoirii produselor. Astfel. încă din prima 
lună a anului, a fost asimilată in fabricație întreaga sortimentațid de fire 
planificată pe anul 1982, iar productivitatea muncii a înregistrat o creștere 
față de cea a anului 1981 de peste 5 la sută pe fiecare lucrător. Drept ur
mare, in acest an, unitatea iși va spori contribuția la export de aproape 

trei ori față de anul 1981. (Silvestri Ailenei)

Răspunde inginerul Dumitru DOBRESCU, 
directorul întreprinderii „Colorom" Codlea

1. Planul întreprinderii „Colo
ram" pe acest an prevede o creștere 
de 5,2 la sută la producția fizică și 
de 7,1 la sută la producția marfă, 
față de realizările anului trecut. La 
export, prevederile sînt cu 20 la sută 
mai mari decit în anul 1981. în lună 
ianuarie planul a fost realizat doar 
la unii indicatori. Bunăoară, la ex
port, prevederile din prima lună au 
fost depășite cu un milion lei. în 
schimb, la producția fizică planul a 
fost îndeplinit doar in proporție de 
85 Ia sută, realizările lunii ianuarie 
reprezentind 8 Ia sută din planul 
anual.

2. Restanțele la producția fizică se 
datorează, în principal, neasigurării 
de către furnizorii interni și externi 
a unor materii prime, precum și în- 
tirzierli finalizării unor dezvoltări de 
capacitate, cum ar fi instalația pen
tru obținerea antioxidanților folosiți 

în industria cauciucului. Cauza : în
treprinderea constructoare de mașini 
din Reșița a întîrziat mult executa
rea și expedierea celor 7 reactoare 
de 6 300 litri. Abia zilele trecute a 
expediat primul reactor, deși aces
tea trebuiau să sosească la noi incă 
în trimestrul III 1981.

întîmpinăm unele greutăți în rea
lizarea planului producției fizice din 
lipsa unor materii prime și produse 
intermediare, cum sînt : agentul de 
dispersare „Dispersant CD", care 
trebuie să fie asimilat în fabricație 
de Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Zărnești, dar acțiunea este mult 
întirziată și perspectiva asigurării 
lui pare încă îndepărtată ; oleum 65 
la sută și pirosulfitul de sodiu, la 
care, deși cantitățile contractate cu 
Combinatul chimic de la Valea Că
lugărească sînt mult sub necesită
țile noastre’, livrările nu se situează 
nici măcar la nivelul contractelor. 
Același lucru se poate spune despre 
întreprinderea „Sinteza" din Oradea, 
care înregistrează restanțe la acid 
salicilic, produs utilizat la fabricarea 
unor pigmenți și coloranți destinați 
exportului, ca și despre întreprin
derea chimică Dudești, care are 
restanțe la molibdat de amoniu.

3. Problema cea mai importantă 
rare s-a situat și continuă să se si
tueze in centrul preocupărilor noas
tre este aceea a asigurării bazei ma
teriale în vederea reducerii impor
turilor de materii prime și produse 
intermediare în unitatea noastră . și 
de coloranți la întreprinderile bene
ficiare. In acest scop continuăm să 
dezvoltăm și să adaptăm la noile 
cerințe capacitățile de producție, să 
perfecționăm tehnologiile de fabri
cație. Concret, am dat in exploatare 
o secție in cadrul căreia le-am pro
pus să realizăm 10 intermediari care 
se importau. La șapte dintre aceștia 
a și început producția, iar restul vor 
fi lansați In fabricație in următoa
rele săptămini. Același obiectiv ni 
l-am propus și în cazul altor insta
lații, fie prin dezvoltarea capacitâți- 
Ior existente, fie prin aplicarea pe 
aceleași utilaje a unor tehnologii 
noi, perfecționate. •

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

fiecare brigadă și 
i in cuvîntul său in- 
’ Deac, șeful secto-

Minerii de la Lupeni au extras 
anul trecut, suplimentar, peste 30 000 
tone cărbune cocsificabil și au obți
nut depășiri la toți indicatorii de 
plan, în condițiile reducerii cheltuie
lilor materiale și obținerii de benefi
cii. Motive de reală satisfacție pentru 
harnicii mineri de aici. Totuși, adu
narea generală a oamenilor muncii 
care a avut loc zilele trecute a făcut 
o analiză critică a activității din anul 
precedent, cu scopul relevării căilor 
și măsurilor care se impun pentru 
sporirea extracției de cărbune în 
acest an.

— Consider că în acest an trebuie 
să acordăm o atenție deosebită asi
gurării ritmicității in realizarea pla
nului de către f 
schimb — spunea 
ginerul Ioan Gîf 
rului IV al minei 
Lupeni. Pentru că 
toți au datoria să 
depună același e- 
fort în vederea 
îndeplinirii sarci
nilor de produc
ție. Astfel, in a- 
nul trecut, dacă 
sectorul nostru ar 
fi realizat ritmic 
planul, mina cîștiga un plus de 20 000 
tone cărbune.

Această idee a revenit adesea în 
luările de cuvînt. Atit inginerul 
Gheorghe Marchiș, directorul minei, 
in darea de seamă prezentată, cit și 
participanții la dezbateri au insistat 
in mod deosebit asupra necesității ca 
în perioada următoare consiliul oa
menilor muncii să acționeze cu mai 
multă perseverență pentru elimina
rea cauzelor care în anul trecut au 
generai întreruperi in transportul 
cărbunelui pe 
unor instalații 
în organizarea 
de lucru.

— Sectorul II al minei, în care lu
crează și brigada pe care o conduc, 
a extras in anul trecut suplimentar o? 
mare cantitate de cărbune — subli
nia minerul Ioan Budiliceanu. Dar 
planul l-am realizat și depășit numai 
in zece luni ale anului, fiindcă in 
două luni, sectorul a rămas sub plan, 
în această situație s-au aflat și alte 
sectoare. Pentru noi «e> foarte clar că 
esențial pentru creȘfel’ea producției 
de cărbune es'te că fiecare brigadă și 
sector să-și realizeze ritmio planul 
de producție.

Din dezbateri desprindem că in 
afara sectorului I, care și-a realizat 
lupă de lună planul șl a obținut și 
depășiri, celelalte sectoare productive 
nu și-au onorat in fiecare lună pla
nul. Un calcul arată că 
această cauză realizările 
blu ale colectivului minei 
mici cu nu mai puțin de 
cărbune cocsificabil.

Ața cum au accentuat 
lor Marin Dumitru, l’eodor Boncalo, 
dacă se obțineau productivitățile pre
văzute pe fiecare complex mecanizat 

verticală, opriri ale 
și utilaje, neajunsuri 
muncii unor formații

numai din 
de ansam- 
au fost mai
70 000 tone

in cuvîntul

— așa cum au fost cazurile brigăzi
lor conduse de Constantin Popa, 
Victor Balosin, Arpad Kalman. Iosif 
Matyus și Ioan Ionescu, care au ob
ținut între 10,97 tone cărbune pe post 
și 12,73 tone/post — nu numai că se 
putea realiza ritmic planul, dar ex
tracțiile suplimentare puteau fi con
siderabile. Fiindcă, s-a precizat, mai 
sint unele brigăzi ce lucrează cu 
complexe mecanizate care obțin pro
ductivități mici, de 5—8 tone cărbune 
pe post, departe de posibilitățile 
reale. Dacă la aceste abataje cu ran
damente mai scăzute s-ar fi organi
zat mai judicios munca și s-ar fi ob
ținut un spor la productivitate de o 
tonă cărbune pe post — ceea ce nu 
era deloc exagerat, dacă se compară 
realizările cu cele ale brigăzilor de 
la abatajele cu susținerea individua-

lă — sporul de producție anual ar fi 
fost de 40 000 tone cărbune cocsifi
cabil.

Toți participanții la dezbateri, prin
tre care amintim pe Ion Racz, Aurel 
Nitre, Pavel Bujor, Vasile Murcșan, 
Mircea Suba, Dau Otto Surulescu, 
directorul general al Combinatului 
minier Valea Jiului, au subliniat spi
ritul de înaltă răspundere cu care a 
i’qst primit de către mineri recentul 
Decret al Consiliului de Stat privind 
întărirea ordinii și a disciplinei.

— în brigada mea nu am mai 
avut de mult nici o singură absență 
nemotivată — spunea Eugen Vladar, 

; șef de brigadă’ la sectorul VII. Știu 
însă ce greutăți- creează 
nemotivate în organizarea

' fiecare schimb în cadrul 
mâții de lucru. De aceea, 
binevenite prevederile recentului de
cret al Consiliului de Stat care sta
bilesc măsuri ferme pentru curmarea 
oricăror acte de indisciplină. Noi 
vom face tot ceea ce va depinde de 
noi pentru a respecta aceste preve
deri, pentru a instaura disciplina și 
ordinea la fiecare loc de muncă. Ast
fel vom putea concentra toate for- 

’ tele colectivului pentru a spori pro
ducția de cărbune.

Preoeupindu-se de punerea in va
loare a tuturor rezervelor ce există ......___ ___ __ _______ ... __ _______
în cadrul minei in vederea asigurării să continue seria succeselor din ul- 
unei ritmicități riguroase’ în activita
tea de producție, adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii 
și-a fundamentat astfel una dintre 
importantele căi de înfăptuire a an
gajamentului de a da patriei în acest

; an o producție suplimentară de 25 009 
tone cărbune cocsificabil și de a rea

liza punct cu punct obiectivele in-

absențele 
muncii in 
unor for- 

consider

scrise în chemarea Ia întrecere adre
sată tuturor unităților miniere din 
țară.

— Mina noastră dispune de o do
tare cu utilaje dintre cele mai per
fecționate — sbunea ing. Titus Cos
tache, directorul tehnic al minei. 
Valoarea fondurilor fixe atinge im
presionanta cifră de 2,1 miliarde lei. 
In abatajele mecanizate, valoarea 
fondurilor fixe ce revine pe un miner 
este de 3,8 milioane lei. O zestre 
tehnică importantă care implică și 
mari cheltuieli de producție. „Cheia" 
reducerii cheltuielilor și valorificării 
cu înalt randament a modernelor uti
laje și instalații se află însă în mii- 
nile noastre. Ce vom face, concret ? 
în acest an, prin policalificarea a încă 
70 de mineri și lăcătuși pentru aba
tajele mecanizate,

Kg-

calificarea și per
fecționarea pro
fesională a 1 220 
de muncitori și 
cadre tehnico-in- 
ginerești, urmă
rim să asigurăm 
randamente înal
te în toate for
mațiile de muncă 
ce au în primire 
complexe meca

nizate. Ne preocupă îndeosebi func
ționarea la parametrii proiectați a 
tuturor complexelor și combinelor de 
abataj, prevenindu-se orice neajun
suri în exploatarea și întreținerea 
acestor mijloace tehnice.

— îmbunătățirea calității cărbune
lui are mari implicații asupra înca
drării în costurile de producție pla
nificate — sublinia Marin Cucu, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la mina Lupeni. De aceea, în 
acest an vom acorda o deosebită 
atenție creării și menținerii fluxuri
lor independente pentru transportul 
pe benzi al cărbunelui și sterilului, 
punerii în funcțiune a unei instalații 
de efectuare a probelor la punctul de 
recepție, menținerii în stare de func
ționare a benzilor de claubaj de la 
stratul 3. btocul IV, orizontul 440 și 
la puțul 1 Est, precum și altor mă
suri care vor asigura îmbunătățirea 
substanțială a calității cărbunelui ex
tras.

Am plecat de la adunarea generală 
a oamenilor muncii cu convingerea 
că aici s-a făcut o analiză temeinică 
a activității proprii și au fost stabi
lite măsurile necesare pentru înde
plinirea pianului și a angajamente
lor asumate in întrecere. Minerii din 
Lupeni sînt hotărî ți ca in anul 1982 

timii ani, să-și . aducă o contribuție 
sporită la dezvoltarea bazei de ma
terii prime și energetice a țării. în 
prima lună a anului ei au extras su
plimentar peste 4 000 tone de cărbu
ne cocsificabil.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteh*^

r AUTOAPROVIZIONAREAs'î

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

importantă

In continuarea suitei de convorbiri pe tema autoaprovizionăril, purtate 
cu factori de răspundere din consiliile populare, redăm astăzi din experiența 
și inițiativele județului Mureș.

JUDEȚUL MUREȘ:
„Am stabilit direcții precise de creștere 

a producției agroalimentare; 
este acum realizarea programelor*

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI ȘI A LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT

— Mureșul face parte din catego
ria județelor care dispun de condi
ții naturale prielnice realizării între
gii game a produselor agroalimentare 
de bază necesare aprovizionării pro
priei populații. Mai mult, aici se pot 
obține, la unele produse, și impor
tante surplusuri pentru fondul cen
tral al statului. Cu toate acestea, in 
1981 județul Mures a rămas „dator“ 
la fondul de stat cu însemnate canti
tăți de cereale, legume, carne, lapte 
ți alte produse agricole. Cum se ex
plici această situație ?

— Dincolo de insuficiențele de or
din tehnic și organizatoric manifes
tate in activitatea agricolă — aspecte 
dezbătute pe larg in această iarnă în 
fiecare unitate de producție și în se
siunile consiliilor populare — din
colo de factorii climatici nefavorabili 
din 1981, o influentă negativă a 
avut-o și modul unilateral în care am 
aplicat in județ prevederile Legii au- 
toaprovizlonării. Ne-a preocupat. în 
principal, asigurarea unei game cit 
mai largi de produse, punînd pe un 
plan secundar eficiența producției. 
Așa se explică faptul că, deși în 1981 
am reușit să obținem pe plan local 
aproape Întregul „nomenclator" de 
produse agroalimentare necesare con
sumului, randamentele la hectar au 
fost sub cele preconizate — si la ce
reale, și la legume, și Ia alte produse.

„Experiența" lui ’81 a fost o lecție 
plină de învățăminte, relevind că auto- 
aprovizionarea înseamnă nu numai 
producerea tuturor sortimentelor în 
județ — condiție, desigur, importan
tă — ci și realizarea acelor niveluri 
de producție care si permită acope
rirea integrală atit a nevoilor fondu
lui de stat, cit și a cerințelor locale 

K______________________

Convorbire cu tovarășul 
SZOTYORI Ernest 

prim-vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular , 

județean

de aprovizionare. Bunăoară, in 19ei 
județul nostru n-a realizat decit in 
jur de 50 la sută producția planifi
cată. de grîu — obligațiile către fon
dul de stat achitîndu-le în aceeași 
proporție. Dar necesarul de consum 
al populației locale a fost asigurat 
integral din fondul de stat. Este clar 
că o asemenea manieră de concepere 
a răspunderilor și obligațiilor nu 
poate fi stimulativă și eficientă.

Acum, prin delimitarea de la înce
putul anului — in cadrul programu
lui județean de autoaprovizionare — 
a fondului de consum local, după de
terminarea participării la formarea 
fondului centralizat al statului, creș
te interesul pentru realizarea ambe
lor fonduri de produse — de acestea 
depinzind in fapt însuși nivelul de 
aprovizionare a populației locale.

— Desigur, programul județean de 
autoconducere și autoaprovizionare 
creează doar cadrul pentru aplicarea 
noilor principii de concepere și orga
nizare a aprovizionării. Ce v-ați pro
pus să întreprindeți, în mod concret, 
pentru înfăptuirea acestor principii ?

— Am stabilit pentru fiecare grupă 
de produse direcții distincte de ac
țiune. Astfel. în privința cerealelor 
(griu și porumb) urmează să reali
zăm necesarul local de consum și 
sarcinile de livrare la fondul de stat 
în exclusivitate pe calea sporirii pro
ducțiilor medii la hectar. Sporurile 

sînt substanțiale, dar pe deplin reali
zabile. dacă avem în vedere calitatea 
net superioară a semințelor incorpo
rate in sol in toamnă și stadiul actual 
al culturilor (peste 30 000 ha au in
trat în iarnă cu griul înfrățit). în 
plus, pentru a veni în sprijinul gos
podăriilor populației — care dețin o 
pondere importantă în suprafața ce
realieră a județului — am comasat 
unele terenuri cultivabile din lotu
rile personale, făcînd posibilă astfel 
lucrarea mecanică a pămîntului și 
obținerea de randamente superioare. 
Trebuie, de asemenea, subliniat că un 
important și puternic stimulent în 
creșterea producțiilor îl constituie și 
noile prețuri și prime de achiziție 
stabilite prin Decretul Consiliului de 
Stat nr. 394/1981.

— Care sint celelalte direcții de ac
țiune ? Am reținut din programul ju
dețean de autoconducere și autoapro- 
vizioncre că v-ați propus dublarea 
în acest an, comparativ cu 1981, a 
producției de legume și fructe. Ce 
vor întreprinde în acest sens consi
liile populare 1

— Angajamentul pornește de la ce
rința. realistă și fundamentată, a du
blării contribuției Mureșului la con
stituirea fondului centralizat de stat 
și a realizării celui de consum local 
la legume și fructe. Cum vom pro
ceda? în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste se va pune accentul pe 
creșterea producțiilor medii la hec
tar — prin mai buna amplasare a cul
turilor, fertilizarea unor suprafețe 
sporite de teren, asigurarea de se
mințe și răsaduri de mare producti
vitate etc. Totodată, se va urmări 
creșterea contribuției gospodăriilor 
populației și a gospodăriilor-anexă

de pe lingă întreprinderi și instituții. 
Practic, fiecare consiliu popular co
munal și-a propus să-și asigure în
tregul necesar local de consum prin 
forțe proprii, în special din gospo
dăriile populației. La rindul lor, o- 
rașele județului vor asigura, tot prin 
forțe proprii, o bună parte din nece
sarul de consum, baza de aprovizio
nare fiind completată prin aronda
rea comunelor suburbane și preoră
șenești. Pentru a veni în sprijinul 
legumicultorilor, vor fi organizate, în 
mai multe localități, răsadnițe ale 
cooperației, ale întreprinderii jude
țene de legume și fructe sau ale cul
tivatorilor particulari.

— Județul Mureș este recunoscut 
prin tradiția creșterii animalelor. Cu 
toate acestea, anul 1981 nu s-a încheiat 
cu un bilanț satisfăcător în acest do
meniu. Ce măsuri s-au luat pentru 
ca, în acest an. producția respectivă 
să crească la nivelul sarcinilor pre
văzute ?

— Analizele făcute în această iarnă 
în fiecare comună cu ocazia adună
rilor generale cetățenești și a sesiu
nilor consiliilor populare, la care s-au 
dezbătut programele locale de auto- 
«jprovizionare, au conturat două cerin
țe distincte pentru sectorul animalier. 
Pe de o parte este vorba de atrage
rea tuturor comunelor la activitatea 
zootehnică și, pe de altă parte, de 
sporirea randamentelor de producție 
la fiecare specie de animale. Iată de 

ce măsurile privind autoaproviziona- 
rea județului cu came, lapte, ouă și 
celelalte produse animaliere includ, 
ca o latură foarte importantă sau 
chiar ca o premisă inițială, stabili
rea unor astfel de sarcini privind 
creșterea animalelor în gospodăriile 
populației pentru toate localitățile 
rurale, incit fiecare comună să-și a- 
sigure integral ' nevoile proprii de 
consum. în adunările cetățenești și 
în sesiunile consiliilor populare lo
cale' care au avut loc la începutul 
acestui an au fost dezbătute pe larg 
sarcinile ce revin fiecărui gospodar 
în acest sens, precum și măsurile ne
cesare înfăptuirii lor.

în acest fel urmează să concen
trăm creșterea bovinelor și ovinelor 
îndeosebi în zonele de munte și de 
deal, la șes punînd accentul pe por
cine și păsări (fără a neglija bineîn
țeles și celelalte specii). Totodată, 
pentru a veni in sprijinul crescă
torilor de animale am conceput un 
ansamblu de măsuri care vizează du
blarea- capacității incubatoarelor de 
pui și a maternităților de scroafe — 
care să livreze cetățenilor animale 
pentru creștere și ingrășare — ca și 
sporirea bazei furajere (prin mărirea 
suprafețelor cultivate cu furaje. îm
bunătățirea pajiștilor și mai buna lor 
exploatare, realizarea dc culturi du
ble de nutrețuri pe 18 000 ha etc.).

De asemenea, în 1982 vom organi
za pe lingă toate cantinele și resta

urantele cu un volum mai mare de 
desfacere crescătorii anexe de ani
male, incit, începînd din acest an, 
respectivele unități să-și acopere 
în cea mai mare parte nevoile pro
prii de aprovizionare cu carne. Tot 
anul acesta urmează să organizăm 
stine de oi ale cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere de măr
furi și să extindem capacitatea cres
cătoriilor cooperatiste de scroafe, 
vaci, iepuri, nutrii, gîște și porum
bei.

— In aplicarea principiilor auto- 
aprovizionării au apărut inițiative 
sau măsuri specifice județului 
Mureș ?

— Rămînind în sectorul creșterii 
animalelor, poate fi reținută iniția
tiva constituirii „gospodăriilor țără
nești model“. Cu sprijinul acordat 
de stat crescătorilor de animale, 
prin ' credite și materiale necesare a- 
menajării grajdurilor, consiliile popu
lare vor organiza aproape 100 aseme
nea ..gospodării" rurale — in fapt 
modele pentru ceilalți crescători de 
animale din comune și în același 
timp nuclee de popularizare a cu
noștințelor zootehnice în rindul să
tenilor.

Ca acțiune specifică se distinge și 
extinderea suprafețelor plantate cu 
arbuști fructiferi (zmeură, coa
căze) și nuci — peste 100 000 
puieți. Date fiind condițiile de climă 
mai rece, consiliile populare vor 

sprijini în mod deosebit legumicul
torii și gospodăriile-anexă de pe 
lingă întreprinderi și instituții în 
•vederea realizării de sere și solarii. 
în acest fel va fi redus .transpos'd 
de legume timpurii din județele 
sudice ale țării. De exemplu, în 
municipiul reședință de județ și în 
comunele din jur vor fi amenajate 
peste 75 000 mp de asemenea sere și 
solarii.

O acțiune nouă este și trecerea la 
cultivarea, în gospodăriile populației 
din zonele de deal și munte, a pri
melor 200 hectare cu grîu de pri
măvară — un soi adecvat zonei 
noastre climaterice.

în concluzie, se poate aprecia că 
sînt create condițiile ca planul de 
ansamblu privind autoaproviziona- 
rea județului nostru în acest an să 
fie pe deplin realizat. Important 
este acum să folosim noul cadru 
legislativ, care stimulează activitatea 
producătorilor agricoli din unitățile 
de stat și cooperatiste, ca și aportul 
gospodăriilor populației, pentru ca 
propunerile incluse in programele 
de autoaprovizionare ale consiliilor 
populare să devină realitate. Va fi 
în folosul general al societății și al 
fiecărei familii in parte.

Convorbire realizată de
Mihai IONESCU 
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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Rezultate care demonstrează posibilitățile mari ale agriculturii noastre

La margine de București, unde „Bruna de Maramureș44 
produce laptele mai ieftin decit orice vacă de elită 

crescută in aceleași condiții
Ce au realizat și ce își propun pentru acest an zootehniștii de la C.A.P. Jilava

La C.A.P. Livada, județul Satu Mare 

PONDEREA ZOOTEHNIEI-64 LA SlITĂ 
DIN PRODUCȚIA GLOBALĂ A COOPERATIVEI 
• Baza furajeră, îmbunătățită prin creșterea suprafețelor însămințate cu lucernă 
și trifoi, este amplasată lingă ferma zootehnică • Procentul de natalitate — 85 la 

sută • in prima lună a anului, o creștere sensibilă a producției de lapte

Dar cite din toate cele bune 
făcute în ultimii ani la cooperativa 
agricolă din Jilava nu sînt legate de 
numele acestui om, in concepția că
ruia agronomul nu-și poate onora 
profesia doar prin simpla misiune de 
truditor al pămîntului. Datoria Iui 
este de a scoate din această trudă 
producții agricole cit mai mari și Cit 
mai ieftine cu putință. Dacă ar fi 
să comparăm rezultatele economice 
de azi ale cooperativei din Jilava cu 
cele de acum 15 ani, atunci saltul 
este de trei ori : la griu și orz se 
realizează in mod curent producții de 
4 000 kg la hectar, iar la porumb în

Anul
Producția

Cantitatea livrată 
la fondul de stat 

— litri —
Prețul 
mediu de 

de livrare _
— lei/litru —

Prima 
producție 

lei/litru —

Veniturile realizate — lei
pe vacă

— litri — de la 
o vacă Total

La prețul 
de contractare

Primă 
dc producție

Venitul 
total

1981 3 400 3 060 1 850 000 2,04 1,00 3 777 000 1 850 000 5 621 000
1982 3 600 3 240 2 000 000 2,06 1,10 4 120 000 2 2C0 000 6 320 000

Pornind de la convingerea că mun
ca rămine singura sursă de creștere 
a producției de lapte și deci, impli
cit, a veniturilor cooperatorilor, iar 
rezultatul muncii în zootehnie de- 
pinde în mare măsură de găsirea 
unui cadru organizatoric de natură 
să asigure o comensurare exactă a 
efortului depus de fiecare om, activi" 
tatea fermei este organizată în cadrul

Numărul de 
animale date 
in îngrijire 
— capete —

Producția de 
lapte pe vacă 

furajată 
— litri —

Producția to
tală de lapte 

— litri —

Numărul 
vițeilor ce 

trebuie 
să-i obțină 
— capete —

Numărul 
vacilor diag
nosticate ges- 

tante
— dapetc —

100 3 500 350 aoo 90 90

Veniturile ce se cuvin îngrijitorilor 
pentru realizarea acestor indicatori;

© 'Pentru cantitatea de lapte muls 
— 350 000X0,30 lei tariful de plată la 
litru ............................ =105 000 leî

® Pentru vițeii obținuți — 90 cai 
peteX200 tariful de plată pentru vi
țel ...................................... =18 000 lei

• Pentru vacile diagnosticate ges- 
tante — 90 capeteX80 lei tariful de 
plată pentru o vacă . . .=7 200 lei

• Pentru îngri jire — 20 lei pe lună 
pentru fiecare vacă . . .=24 000 lei' .

Cî.știgul total al echipei =154 200 lei

Echipa fiind formată din 2 familii, 
respectiv 4 persoane, rezultă că la 
fiecare îngrijitor revine un cîșt.ig 
anual de 38 550 lei, ceea ce înseam
nă o retribuție lunară de peste 3 2Q0 
lei. In acest ciștig sint cuprinse și 
drepturile ce revin cooperatorilor 
din acordarea primelor de produc- 

' Incepîiid de ieri, în toată țara se desfășoară 

J RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR 
i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j Locuitori de la sate și orașe, 
j contribuiți cu toții, în mod activ, la 
\ desfășurarea în cele mai bune condiții 
j a acestei acțiuni de mare însemnătate 
j pentru dezvoltarea economiei țării, 
j pentru fundamentarea măsurilor de 
\ dezvoltare a zootehniei, pentru 
i înfăptuirea programului de auto- 
} aprovizionare, de sporire a bunurilor 

j agroalimentare!
\- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACASĂ LA UN GOSPODAR DE FRUNTE

Gospodăria săteanului Marin Pirvu este socotită, prin hărnicia și strădania membrilor tamiliei, una dintre cele de 
frunte ale comunei Berceni, județul Giurgiu. El a declarat echipei de recensămînt 3 traci cu lapte și alte animale, 
păsări etc. Marin Pirvu, tractorist la G.A.P., și soția sa, cooperatoare, contractează anual un porc, un vițel, ouă, 
păsări, lapte etc. In fotografie : Echipa sectorului 1 de recensămînt a comunei a recenzat pină acum 90 de 

gospodării din cele 300 arondate Foto : Eugen Dichiseanu

tre 4 600 și 7 000 kg. Aici, la margi
nea Bucureștiului, într-o comună al 
cărei profil de producție a devenit 
preponderent industrial, in care 
exodul forței de muncă spre ramu
rile neagricole a cuprins majoritatea 
populației apte de muncă, se cultivă 
și 270 hectare de legume, de pe care 
se livrează anual pentru consumul 
proaspăt al populației între 5 500— 
6 000 tone legume.

Cu o producție globală de peste 50 
milioane lei și un beneficiu anual de 
4.8 milioane lei, cooperativa agricolă 
din Jilava intră de acum în rîndul 
marilor unități agricole cooperatiste 

ă 6 echipe de îngrijitori, fiecărei 
formații stabilindu-i-se sarcini de 
producție precise și modalitățile 
concrete de conlucrare cu ceilalți 
cooperatori care contribuie la reali
zarea producției. Iată principalii in
dicatori stabiliți echipei de îngriji
tori de la grajdul nr. 1, unde lucrea
ză familiile Vasile Gaja și Vasile 
Pohaidac.

U 
ție, precum și gfAț^.-din depășirea 
producției planificate. „Nu ..este nici 
mult, dar nici puțin, dacă se ,are în 
vedere munca pe care, o depune la 
ribî in cooperativi "(fii' ’îngrijitor de 
animale care lucrează efectiv* 1 385 de 
zile pe an" — ține să preeizeze in
ginerul Vasile Voicu.

...în zori de zi, la Jilava, comună 
situată la cițiva kilometri de Capi
tală. Gerul dimineții este tăios. II 
simțim din plin și ne convingem că 
nu e doar o închipuire după „jetu
rile" de abur cald ce țișnesc din 
grajdurile de animale ale C.A.P. 
Jilava la fiecare deschidere sau în
chidere a ușii.

Cu toate că nu este încă ora 5, 
toți cei 44 de îngrijitori de la ferma 
de taurine sînt prezenți la datorie, 
nu numai in haine de lucru, ci și cu 
furca sau mătura în mină, pentru a 
face prima curățenie. După ce îm
prospătează așternutul, încep pre
gătirea mulsului. Prima operație o 
reprezintă administrarea tainului de 
tărîțe. Se dă atît ca stimulent pentru 
muls, cit și pentru că „așa, pe sto
macul gol, tărițele smt asimilate in

i totalitate" — ne lămurește medicul 
veterinar Constantin Chirică. Mul
sul se face mecanic, în totală liniște 
pentru a nu deranja animalele. La 
grajdul nr. 1, unde lucrează familii
le Gaja și Pohaidac, contoarele în
registrează o producție de 600 litri 
lapte, de la 100 vaci. Odată cu termi
narea mulsului începe și furajarea 
de bază : mai întîi sosesc căruțele cu 
fin de lucernă, fin verde, vitamini- 
zat, „preparat" de către cooperatorii 
de aici după o rețetă învățată de la 
crescătorii de animale de prin părți
le Maramureșului. De fiecare vacă 
cite 4 kilograme. După fin urmează 
suculentele bazate mai ales pe semi- 
siloz. La prima vedere, furajul pare 
puțin murat, dar după pofta cu care 
îl mănîncă rumegătoarele rezultă Că 
este de foarte bună calitate. Pro
gramul de dimineață se încheie nu 
înainte ca îngrijitorii să mai măture 
o dată printre alei.

în răstimpul dintre programul de 
dimineață și după-amiază rămin în 
fermă doar cooperatorii ce răspund 
de asigurarea furajelor. Pentru „ma
sa" de seară ei pregătesc un alt 
„meniu", bazat pe un amestec tocat 
și saramurat de grosiere cu o va
loare nutritivă aproape dublă. Tot. 
în această perioadă se face controlul 
sanitar-veterinar al animalelor, con
trol ce are ca scop esențial realiza
rea indicelui de natalitate, stabilit 
aici la aproape 90 la sută. De dimi
neață pină seara se lucrează încon
tinuu, fiecare om înțelegind să-și 
facă datoria potrivit sarcinilor ce-i 
revin din regulamentul de ordine 
internă al fermei. Abaterile de Ia 
regulile ce stau la baza procesului 
tehnologic in acest sector sint prac
tic inexistente. Iată dar o primă ex
plicație a producțiilor mari de lapte 
ce se realizează în această unitate. 
Celelalte țin de performanțele biolo
gice ridicate la care a ajuns aici 
Bruna de Maramureș, de concepția 
organizatorică modernă după care se 
desfășoară activitatea, de aplicarea 
creatoare a formelor concrete de 
cointeresare materială, în fond, pe 
ce se bazează și în ce se concreti
zează această reușită ?

Pentru a răspunde la această în
trebare, ar fi suficient să precizăm 
doar că aici, la marginea Bucu- 
reștlului, funcționează una din fer
mele model pentru creșterea Bru
nei de Maramureș — fermă a cărei 
activitate are importanță pentru în
treaga zootehnie, nu numai prin sal
tul pe care l-a realizat în ridicarea 
ștachetei producției de lapte, dar și 
prin eforturile mari pe care le-au 
făcut oamenii in munca de selecție și 
ameliorare a efectivului, reușind să 
ajungă astăzi la șlefuirea unor exem
plare deosebit de valoroase, compa
rabile din toate punctele de vedere 
cu cele mai bune animale aduse din 
import. Pe acest nucleu se face acum 
cercetarea practică pentru ridicarea 
performanțelor biologice ale „bru
nei", pentru punerea la punct a unui 
sistem de alimentație care, in con
dițiile date ale zonei, să asigure 
cea mai înaltă economicitate pro
ducției. Anul trecut, la o producție 
medie de 3 400 litri, s-a reușit obți
nerea unui beneficiu de 1,5 milioane 
lei. „în condiții identice de întreți
nere și furajare, nici o altă vacă 
elită din import nu poate produce 
mai mult lapte și nu poate fi cres
cută cu cheltuieli atît de mici" — 
ține să precizeze președintele coope
rativei, inginerul Vasile Voicu, omul 
de ambiția și prolesionalitateș că
ruia se leagă realizarea acestui nu- 

. cleu de animale valoroase la Jilava.

Calculele făcute aici sînt mult 
prea minuțioase pentru a lăsa Ioc 
oricărei nedumeriri privind exacti
tatea cu care sînt transpuse în prac
tică prevederile «slittbjlitp : prin noul 
proiect al Legii retrihliirii muncii in 
unitățile agricole-rooperatiste. „Noi 
am fost mulțumiți și pină acum de 
ciștigul pe'care Irarri realizat, pen
tru că producțiile obținute au fost 
destul de mari — ne spunea coope
ratorul Zincă Fernoagă. După cum 
am citit și cum am dezbătut legea, 
am ințcles că, și mai mult de acum, 
munca va fi răsplătită după produc
țiile pe care ie realizăm, Am făcut 
multe lucruri bune și pentru produc
ția acestui an, incit putem avea 

de la noi, angajată ferm pe drumul 
unui progres continuu. Aoest ritm de 
dezvoltare susținută are la bază, de
sigur, înalta înțelegere de către oa
meni a răspunderii ce o au pentru lu
crarea pămîntului și îngrijirea ani
malelor, dar el va fi impulsionat și 
de noile măsuri de stimulare a pro
ducătorilor agricoli care vor influen
ța și mai mult creșterea producțiilor 
și, strins legat de aceasta, sporirea 
contribuției acestei unități în livrarea 
de produse agricole la fondul de stat. 
Iată cum se vor reflecta aceste in
fluențe asupra creșterii producției 
zootehnice, a veniturilor fermei : 

pretenția justificată de a spori pro
ducția de lapte. In adunarea pe 
fermă, ne-am angajat la 3 600 litri 
lapte de la fiecare vacă, dar eu cred 
că ea va fi chiar mai mare. Mă gin- 
desc mai ales la furajele mai multe 
și mai bune pe care le vom obține în 
acest an, pe cele 400 hectare culti
vate cu lucernă și alte nutrețuri, 
fertilizate in Întregime cu îngrășă
minte naturale. Exprim recunoștința 
noastră profundă pentru grija pe 
care o poartă secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 'îmbunătățirii condițiilor 
noastre de viață. Este mare lucru să 
știi că, muncind cinstit și cu dăruire, 
atunci cînd n-o să te mai țină pu
terile poți să te retragi liniștit pen
tru că ai o pensie care iți asigură 
toate cele necesare. In ferma noas- 
■tra, din 44 îngrijitori, în următorii 
5—7 ani, 40 cooperatori vom înde
plini condițiile prevăzute prin pro- 
liqetflLlegii de a beneficia de pensie. 
.Die pensionat ne vom pensiona a- 
tunci cind va veni vremea in care 
munca noastră nu va fi de atîta 
folos pentru cooperativă. Pină atunci 
insă, se va mai vorbi mult și numai 
de bine de ferma de vaci de la 
Jilava".

...Ce ar mai avea de adăugat re
porterul la această ințeleaptă ple
doarie pentru muncă, față de această 
înaltă conștiință cu care oamenii de 
aici ințeleg să-și îndeplinească în
datorirea lor fundamentală de agri
cultori — aceea de a obține și da. 
țării cit mai multe produse agricole. 
Doar convingerea că oamenii de aici 
vor reuși tot ce și-au propus.

Iosif POP

Sectorul zootehnic al C.A.P. Livada, 
județul Satu Mare, deține o ponde
re însemnată — de 64 la sută — în 
totalul producției globale a unității. 
In această cooperativă se cresc la 
ora actuală 15 000 de porci, 1 000 vaci, 
11 400 oi. 45 000 păsări. Iată de ce.re-; 
centele decrete ale Consiliului de 
Stat privind contractările și achizi
țiile au fost primite cu viu interes și 
satisfacție de cooperatorii de aici. 
Cum era și firesc, membrii comite
tului de partid, ai birourilor organi
zațiilor de bază, specialiștii unității 
au trecut operativ la prezentarea sub 
formă de calcule convingătoare a 
avantajelor economico-financiare pe 
care le va avea unitatea, a, câștiguri
lor de care vor beneficia cooperato
rii dacă vor munci mai mult și mai 
bine, ciștiguri care vor fi considerabil 
mai mari în condițiile noilor prețuri 
de contractare și acordării de prime 
pentru depășirea producțiilor planifi
cate. Concret, ce pun in evidență ast
fel de calcule ? Ne-am oprit pentru 
exemplificare la ferma de vaci con
dusă de inginerul zootehnist Leontin 
Moise, țâre are un efectiv mediu fu-

Efeitiv 
mediu 
furajat

Producția lupte 
de fiecare vacă 

furajată 
— litri —:

Plan .. ’
pe 1982 330 . 2 80-3 litri : 9 240
Plan
cu depășire'
de plan
pe 1382 330 3 050 litri 9 760

— Ce resurse vor fi folosite și cum 
se va acționa pentru ca această de
pășire a producției de lapte de care 
ați vorbit să devină realitate ?

— In programul pe care l-a adoptat 
consiliul de conducere al cooperați-.' 
vei. un prim mănunchi de măsuri vi-1 
zeazaîmbunătățirea structurii: Ișazci-' 
furajere, echilibrarea rațiilor'furaje
re Prin crearea conveierului verde, 
creșterea producției de leguminoase, 
care vor duce ia sporirea conținutu
lui de proteipă digestibilă. Tn acest 
scop, baza furajeră va spori cu 
o -suprafață de 250 hectare trifoi și 
lucernă, scăgind în schimb ponderea 
ierburilor cultivate mai sărace în, 
proteine. Avem in vedere și redu
cerea cheltuielilor materiale la acest 
capitol, în șensul că vrem să micșo
răm la minimum cheltuielile de 
transport al furajelor, in, care scop 
baza furajeră a fost amplasată in 
imediata apropiere a fermei; Un alt 
însemnat capitol aflat în programul 
nostru se referă la realizarea și' de" 
pășirea planului de reproducție,. asi
gurarea unui procent cit mai mare 

rajat de 330 de animale. Iată ce ne-a 
declarat interlocutorul :

: — In urma calculelor făcute. în 
baza prevederilor Decretului privind 
contractările și achizițiile de animale, 
păsări și produse animaliere, noi am 
ajuns la concluzia că, in condițiile 
realizării producției de lapte la ni
velul planului pe 1982, vom obține 
venituri maj mari decit în anul trecut 
pe producția livrată (la un preț de 
livrare de 306 iei la un hectolitru) și 
în plus o primă de 924 000 lei. Dar 
condițiile pe care ni le-am asigurat 
pină acum, ca și măsurile stabilite și 
eforturile care le vom depune în con
tinuare ne vor da posibilitatea să 
depășim nivelul planului. Bunăoară, 
dacă vom depăși producția pe o vacă 
furajată cu 250 litri, ajungînd la 3 050 
litri, atunci și veniturile vor sălta 
considerabil. Prețul de livrare la un 
hectolitru va ajunge la 316 lei. iar 
prima se va ridica la I 073 000 lei. în- 
trucît decretul prevede că, in condi
țiile depășirii producției planificate 
de'3 000 litri, se acordă 1,10 lei primă 
Ia fiecare litru pe întreaga producție. 
Deci calculul este următorul : în
mulțind cifra de 9 760 hectolitri (cit

Producția totală 
de lapte

— hectolitri — 

de natalitate. Preconizam să obținem 
s cel puțin 85. viței la 100 vaci (planul

de natalitate este de 83,1 la sută). Că 
vom realiza și chiar depăși aceste 

' prevederi o atestă și faptul că, de 
’ pe acum, avem un stoc de gestație a 
* efectivului de 75 la sută. în același 
; (jontapjț; șinlem preocupați să: inlo- 
! âuirfV iwflnralfele slab- productive Că 
' juninci cu un potențial biologic ri

dicat. Desigur, nu uităm nici un mo
ment că un rol hotăritor în tot ce ne 
propunem să realizăm il au oamenii. 
De aceea, avem in vedere ridicarea 

‘ necontenită a pregătirii lor profesio
nale, lecțiile in noul an de invăță- 

' mint agrozootehnic, care e în plină 
, desfășurare, conținind teme adecvate 
acestui scop.

— Cum acționați pentru creșterea 
, răspunderii îngrijitorilor pentru spo- 
' rirea producției zootehnice ?

— Anț ridicat ștacheta exigenței 
pentru întărirea disciplinei. Celor 

i care in ultima vreme au întirziat la 
prima oră li s-a reținut o zi din re- 

■ tribuție. Măsura a avut cl'ect salutar,
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vom obține de la cele 330 vaci cu o 
producție de 3 050 litri pe cap de 
vacă) cu 1,10 lei, rezultă valoarea 
primei totale de 1 073 001) lei. Un cal
cul nu mai puțin sugestiv arată că, 
în condițiile stimulative ale decre
tului putem să obținem în acest an 
de la fiecare vacă furajată un venit 
de 9 638 lei, cu peste 1 900 Iei mai 
mare fată de cel pe care l-am obți
nut anul trecut. La acest rezultat am 
ajuns astfel : 3 050 litriX316 lei=9 638 
lei.

Iată, dealtfel, rezultatele acestor 
calcule sub forma unor tabele :

Venit de fiecare vacă furajată pen
tru producția de lapte în condițiile 
realizării planului pe 1982 și a de
pășirilor (comparativ cu realizările 

din 1981)

Anul Producția realizată

1982
1981

3 050 1X3,16 lei=9 638 lei
2 900 1X2,66-lei -7 714 lei

Rezultă in plus in 1982 de la fle
care vacă un venit de 1 912 lei.

Venituri realizate — lei — Preț df livrare
pe un hectolitru 

la preț prima _ i»j _
de contractare de prod.

1 903 440 924 000 lei 306

2 010 560 1 073 000 lei 316

disciplina întărindu-se considerabil. 
S-a intensificat concomitent și mun
ca educativă de prevenire a abate
rilor. în fiecare zi în ferma noastră, 
ca și in celelalte ferme din coopera
tivă, noi punem, dacă e cazul. în dis
cuție. pe cei care au întirziat sau au 

.comis alte abateri., atragem atenți» 
-astipra fie&erității ■ respectării rigu
roase a programului.

Am notat, in final, realizările ob
ținute lg producția de lapte în pri
mele două decade ale lunii ianuarie. 
Față de o sarcină de producție tie a- 
ceastă lună de 180 litri pe vacă fu
rajată, s-au obținut 200 litri. Așa
dar, o primă dovadă că lucră
torii acestei ferme, conștienți de 
faptul câ numai producind mai mult 
vor obține venituri mai mari, au tre
cut cu toată hotărirea din primele 
zile ale anului la realizarea și depă
șirea prevederilor la producția de 
lapte.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Pregătirea in bune 

condiții a campaniei 
de primăvară 

(Urmare din pa». I)
a se aștepta luna iunie pentrii a se 
pune in funcțiune sistemele de iri
gații. Toate acestea trebuie execu
tate acum, in timpul iernii, iar 
avansul ciștigat va permit-• începe
rea mai devreme a însămințărilor de 
primăvară.

în aceste zile în UNITĂȚILE 
AGRICOLE SE DESFĂȘOARĂ ADU
NĂRILE GENERALE in care sint 
analizate rezultatele obținute in 
anul care a trecut, iar in lumina re
centelor documente de partid și de 
stat se stabilesc cele mai potrivite 
măsuri menite să asigure obținerea 
de producții maxime in acest an. 
Pentru ca hotăririle ce se vor lua să 
fie mai eficiente, se cere ca în dez
baterile din adunările generale să 
se pună un mare accent pe activita
tea curentă desfășurată acum la 
sate. Să se stabilească cu exactitate 
ce trebuie să facă mecanizatorii, coo
peratorii și specialiștii pentru ca 
incă din aceste zile de iarna să fie 
asigurate toate condițiile necesare 
obținerii de recolte mari la toate 
culturile, pentru realizarea unei co
tituri radicale în producția zooteh
nică.

z(Urmare din pag. I)
calcule concludente. Se știe că în 
cincinalul trecut retribuția nominală 
a personalului muncitor a sporit cu 
40,3 la sută, ceea ce în condițiile 
unui indice al prețurilor de circa 9 
la sută a asigurat creșterea cu 29 la 
sută a retribuției reale; în ipoteza în 
care retribuția nominală ar fi sporit 
doar cu 20 la sută — nivel care, de 
fapt, nu a fost atins în unele din țările 
prezentate în tabel, ce au avut un 
indice de creștere a prețului mult 
mai mare decit al nostru — retribu
ția reală ar fi crescut numai cu 
10 la sută.

în continuare, potrivit prevederilor 
planului cincinal, retribuția reală va 
înregistra o creștere substanțială 
pină in 1985, tocmai prin sporirea 
mai accentuată a retribuției nomi
nale față de indicele prețurilor. A- 
ceasta insă nu înseamnă nicidecum 
înghețarea prețurilor. Factori econo- 

' obiectivi la care ne-am referit 

deja — creșterea cheltuielilor pri
vind materiile prime, energia, com
bustibilul și retribuirea muncii — 
determină corectarea unor prețuri 
de desfacere cu amănuntul in ve
derea unei judicioase corelări cu 
costurile și prețurile de producție. 
Aceasta este o cerință legică care 
nu poate fi ignorată în nici o eco
nomie. într-o economie socialistă, 
planificată, cum este a noastră, 
prețul poate fi controlat în fiecare 
moment. Așa cum, pe bună dreptate, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Aplicarea măsurilor de actualizare 
și îmbunătățire a prețurilor in in
dustrie și a prețurilor produselor 
agricole impune ca o necesitate obiec
tivă corelarea corespunzătoare a 
prețurilor de desfacere ; asigurarea 
unui echilibru corespunzător al pre
țurilor constituie un factor hotăritor 
al bunei desfășurări a activității 
economice". în permanență trebuie 
să avem în vedere ca, în ansamblu, 
corelarea prețurilor să corespundă 

intereselor societății, dezvoltării for
țelor de producție, a economiei na
ționale, să asigure creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.

CORELAREA JUDICIOASA, EVOLUȚIA
CONTROLATĂ, PLANIFICATĂ A PREȚURILOR

în ultimă instanță, corelarea pre- 
țuriloi; este o cerință fundamentală 
a aplicării ferme a noului mecanism 
economico-financiar. a înfăptuirii 
autogestiunii și autofinanțării fiecă
rei unități economice. Or, în esența 
ei, autogestiunea impune acoperirea 
tuturor cheltuielilor de producție din 

veniturile proprii realizate din vin- 
zarea acestor produse și obținerea 
unui beneficiu, destinat să asigure 
fiecărei unități atit posibilitatea de 
a contribui la dezvoltarea societății, 

cit șl mijloacele necesare constitui
rii fondurilor proprii. Potrivit pre
vederilor noului mecanism economi
co-financiar, beneficiile realizate de 
unitățile economice reprezintă o sur
să de bază pentru formarea fondu
rilor proprii de investiții și a fon
dului pentru acțiuni sociale, precum 

și unica sursă de constituire a .fon
dului pentru mijloace circulante și 
a fondului de participare a oame
nilor muncii la beneficii.

Se cunoaște că prin măsurile de 

actualizare și îmbunătățire a prețu
rilor de producție și contractare, in
trate în vigoare .de ia 1 ianuarie 
1981, veniturile producătorilor agri
coli au sporit cu aproape 10 miliar
de iei. De asemenea, prin noul sis
tem de prime ce se acordă pentru 

stimularea producătorilor agricoli in- 
cepind cu 1 ianuarie 1982, venituri
le acestora vor spori cu încă 15,8 mi
liarde lei. Este firesc, este echita
bil, este o necesitate economică o- 
biectivă ca aceste sume să se re
flecte în nivelul prețurilor de des
facere cu amănuntul, în strinsă co
relare cu creșterea retribuțiilor, a 
pensiilor și a celorlalte venituri ale 
oamenilor muncii.

In același timp însă, revine ca o 
sarcină de maximă răspundere și im
portanță pentru toate unitățile din 
agricultură și industrie de a acționa 
în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului pentru reducerea pe toate 
căile a cheltuielilor de producție și 
de circulație. Problemele hotăritoare, 
dc fond, in legătură cu situația pre
țurilor in economia noastră națională, 
sint scăderea continuă, sistematică a 
consumului de materiale și forță de 
muncă, ridicarea productivității mun
cii, ale căror efecte trebuie să se 

regăsească in diminuarea accentua
tă a costurilor de fabricație — e- 
lementul fundamental de care de
pinde eficiența întregii economii.

Am dori să subliniem, în înche
iere, că prin stabilirea judicioasă, 
realistă a prețurilor se asigură creș
terea cointeresării materiale a uni
tăților producătoare, a colectivelor 
de oameni ai muncii, mobilizindu-le 
permanent, pe de o parte, pentru 
sporirea producției și, pe de altă 
parte, pentru diversificarea și ridi
carea nivelului ei calitativ. Se des
prinde incă o dată cu claritate le
gătura care există între corelarea 
rațională a prețurilor de desfacere 
cu amănuntul cu prețurile de pro
ducție și cu costurile de fabricație 
și îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu bunuri agroalimentare și 
de altă natură, asigurindu-se teme
iul material pentru creșterea in con
tinuare a nivelului de trai al între
gului popor.



PAGINA 4 SCÂNTEIA — marți 2 februarie 1932

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu adincă recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Partidului 
Național Democrat. îmi face o mare plăcere să vă adresez dumneavoastră, 
poporului și partidului dumneavoastră, mulțumirile mele cele mai sincere 
pentru sentimentele nobile exprimînd dorința de dezvoltare continuă și 
întărire a relațiilor prietenești existente între popoarele și partidele noastre, 
în interesul nostru reciproc, al cauzei păcii și securității mondiale.

Vă rog să primiți salutările mele cele mai sincere, impreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru 
poporul dumneavoastră prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

bew-in* Inclieierea convorbirilor dintre delegația 
Marii Adunări Naționale și delegația Camerei Populare a R.O.G.

A apărut broșura :

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

22 ianuarie 1982
EDITURA POLITICA

BERLIN 1 (Agerpres). — La 1 fe
bruarie la Berlin s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
M.A.N., și delegația Camerei Popu
lare a R.D. Germane, condusă de 
Horst Sindermann; membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Camerei Populare.

în cadrul convorbirilor s-a efectuat 
un schimb de păreri privind activita
tea celor două parlamente, rolul 
acestora in dezvoltarea relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri. S-a 
exprimat convingerea că vizita dele
gației M.A.N. a constituit o nouă con
tribuție la adîncirea colaborării și a 
relațiilor de prietenie dintre parti
dele, statele și popoarele noastre.

★ *
Delegația a avut o întrevedere cu 

Oskar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor exter
ne ai R.D. Germane, în timpul căreia

s-a efectuat un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și asupra unor aspecte ac
tuale ale situației internaționale.

In acest cadru s-a relevat rolul im
portant ce revine popoarelor, statelor 
și parlamentelor in lupta pentru o 
politică de destindere, cooperare și 
securitate în întreaga lume. O atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor edificării securității și colaborării 
in Europa.

La întrevederi a fost de față Gheor- 
ghe Tache, ambasadorul țării noas
tre la Berlin.

♦
în timpul șederii în R.D.G., delega

ția Marii Adunări Naționale a efec
tuat o vizită in regiunea Dresda. 
Parlamentarii români au avut o întîl- 
nire cu conducătorii organelor locale 
de partid și de stat, în cursul căreia 
le-au fost înfățișate aspecte ale dez
voltării social-economice și cultural- 
științifice ale regiunii și orașului 
Dresda.

Concursuri de admitere in instituțiile 
militare de învâtâmînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1982/1983, in ur
mătoarele instituții militare de în- 
vățămint :

— Academia militară — facultă
țile tehnice ;

— Facultatea de medicină mili
tară ;.

— Institutul de marină „Mircea 
cel Bătrin“ — secțiile de marină 
militară ;

— Școlile militare de ofițeri 
activi ;

— Școlile militare de maiștri și 
subofițeri ; .

— Școala militară de muzică — 
ciclul profesional ;

— Liceele militare.
Tinerii care doresc să participe la 

concursul de admitere la una din 
aceste instituții militare de învăță- 
mînt pot depune cereri de înscrie
re, pînă Ia 10 aprilie 1982, la centre
le militare pe raza cărora domici
liază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs, disciplinele șl probele con
cursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa coman
danților de garnizoane și centrelor 
militare pe raza cărora locuiesc.

PROGRAMUL 1

11.03 Viața satului
13,03 închiderea programului
16,6'3 Telex
IG.C'j Clubul tineretului
17,03 Viața satului. îndrumări tehnice 

pentru lucrătorii din agricultură
17,30 Anchetă TV. La hotarul dintre 

două trimestre : calitatea pregăti
rii elevilor

17.50 W01 de seri
18.tw închiderea programului

20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20.35 Teatru TV : „Bădăranii" de Carlo 

Goldoni.
22,05 Rapsodii de iarnă — melodii 

populare
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20,20 Film serial pentru copii : Alarmă 

In Deltă. Ultimul episod
20.45 Viața economică
21.15 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „A"
22.15 Telejurnal
22,30 Închiderea programului

S^ORT
Un frumos succes al

Reprezentativa masculină de hand
bal a României a obținut un remar
cabil succes in cadrul competiției in
ternaționale dotate cu „Trofeul Spa
niei", desfășurată in localitatea Jeres 
de Frpntera, ocupind primul loc în 
clasamentul final, cu 9 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat for
mațiile U.R.S.S. — 8 puncte, Spaniei
— 7 puncte, Japoniei — 4 puncte, 
Cubei — 2 puncte și R. P. Chineze
— 0 puncte.

In partida-derbi a competiției, 
handbaliștii români au întrecut cu 
scorul de 22—20 formația U.R S.S., 
evoluind excelent în repriza secundă, 
după ce la pauză conduceau jucăto
rii sovietici cu scorul de 12—11. In

handbaUștilor români
ultima zi, echipa României a invins 
cu 37 —22 (18—10) selecționata Cubei.

Pe lingă „Trofeul Spaniei", hand
baliștii români au mai cucerit „Tro
feul fair-play" (pentru cele mai pu
ține minute de penalizate) și „Tro
feul eficacității", prin Vasile Stingă 
(care a înscris cele mai multe goluri 
în această competiție : 44).

Forma sportivă foarte bună de
monstrată de handbaliștii noștri in 
ultima vreme conferă îndreptățite 
speranțe într-o comportare pe mă
sura prestigiului lor (de deținători a 
4 titluri mondiale) Ia apropiatul 
campionat mondial (23 februarie — 7 
martie, in R. F. Germania).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 februarie, în țară : Vreme rece, 
geroasă noaptea în nordul și centrul 
țării. Cerul va, fi variabil, mai mult se
nin. Ninsori izolate se vor semnala la 
începutul intervalului. Viatul va sufla 
slab, pînă la moderat, prezentînd inten
sificări locale in sud-estul' țării. în pri
mele zile, cu viteze de £0 km pe oră 
din sectorul nord-estic. Temperaturile

minime vor fi cuprinse între minus 18. 
și minus 8 grade, mai coborâte în estul 
Transilvaniei și nordul țării, iar maxi
mele între minus 8 și plus 2 grade, lo
cal mai ridicate. Dimineața și seara., 
ceață locală cu depunere de chiciură/ 
în București : Vreme rece. Cerul va fi 
variabil, favorabil ninsorii slabe. la 
începutul intervalului. Vînt slab, pînă 
la moderat. Temperaturile minime Xzor 
oscila între minus 10 și minus 8 gra
de.; tar cele maxime între minus 3 și 
zero grade. Ceață slabă, dimineața și 
seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

cinema

Mirabela : FERENTARI 
15.30; 17,30; 19,30, DACIA 
9; 10,30; 12; 13,30; 15,30;

• între oglinzi paralele : TIMPURI 
NOX (15 6X10) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Non stop î BUZEȘTI (50 43 58) — 
15.30; 18; 20l
• Maria 
(80 49 85) — 
(50 35 94) — 
17; l<8,30; 20.
• Saltimbancii: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17.30; 20. COSMOS — (27 54 95)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Destine romantice : VICTORIA — 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 13; 
20, MELODIA (ia 06 88) — 13; 15; 17; 
19; 31, FLAMURA — (85 77 12) — 8; 10; 
16; 18; 20.
• Toate mi se întîmpiă numai mie :
SALA MICA A PALATULUI — 15;
17,15; 20.
• învingătorul : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
a Capitolul al doilea : VIITORUL — 
10; 12, MIORIȚA — (14 27 14) — 1'3;
15; 17; 19; 21,
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
a Concediu pe malul mării : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30: 1*5,45; 18; 
20,15. FLOREASCA (33 29 71) — 13;
15; 17; 1<9: 21.
• Călăuza: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16,15; 19,15.
• Moscova nu crede în lacrimi :
CENTRAL — (14 12 24) — 8; 11; 14;
17; 20.
a Ultima cursă : DRUMUL SĂRII — 
(31 2â 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Astrid, dragostea mea : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
a Ultima vlnătoare : GIULEȘTI 
(17 5546) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
a Mașina zburătoare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
a Primăvară pentru o oră — 9,15;
10,4'5; 12,15; 13,45; 15.15, Mondo umano
— 17; 10,45; 20.15 : DOINA (16 35 38).
• A cincea pecete : EFORIE (13 04 83)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Oglinda spartă : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15. MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
a Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13.30; 18.
a Cloclara : CAPITOL (16 29 17) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cobra se imaarce : FESTIVAL

(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 16; 18;
20,15.
a Despărțirea : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 12,15; 16; 19.15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12,15; 16; 19,15, AURO
RA (35 04 66) — 9.S0: 13,15; 16,15; 19,15. 
a Bronco Billy:'EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 12; 14; 16; 18; 20.
CULTURAL (83 50 13) — 8; 10; 16,16; 
18,15; 20.30.
a Hangar 18 : LIRA (317171) — 15,30; 
18; .20, GRIVIȚA (17 03 58) — 12; 14; 
16; 18; 20.
a Vulcanul: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11U5; 13,30; 15,45; 18; 20,15. TOMIS 
(21 49 46) — 13; 15; 17; 19; 21.
> Yankeii : POPULAR (35 1*5 17) —
15,30; 19.
a Toată lumea este a mea : FLA- 
CARA (20 33 40) — 13; 16; 19.
a Imigranți în Brazilia : ARTA 
(21 31 86) — 8; 14; 16; 18; 20.

teatre
a Teatrul Național (14 7171) — sala 
mică : Gaițele —■ 19,30, sala Atelier : 
Elegie — 19,30..
a Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18. '
a Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via.— 19,30.
a Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu — 14 75 46) : 
Lungul drum al zilei către noapte — 
19, (sala Grădina Icoanei — 12 44 16): 
Interviu — 19,30.
a Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30, Teatrul Foarte Mic : Baladă 
cotidiană — 20.
a Teatrul „Nottarâ" (59 31 03 — sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30,
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19.30.
a Teatrul „Al. Davilla** — Pitești 
(safa Teatrului de comedie — 16 64 60): 
Ordinatorul; Zaibărul — 16; 20.
a Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase“ 
(sala Savoy — 15 36 78) : Vorba lui 
Tănase — 19.30, (sala Victoria — 
50 58 65) : Belmondo al II-lea — 19,30. 
a Ansamblul ..Rapsodia română44 
(13 13 00) : Așa se cîntă pe la noi — 
19. '
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) :
Frații Criș — 17.
a Circul București (11 01 20) ; Fantas
tic circ — 19.30,

--------------------------------- ------------ --------------------------------

Noi acțiuni de masă, reuniuni și luări de poziție

împotriva amplasării rachetelor in Europa, 
pentru dezarmare, destindere și pace

Conferința internațională 
de la Viena

VIENĂ. La Viena s-au desfășu
rat lucrările conferinței internațio
nale „DIALOG ÎN PROBLEMELE 
DEZARMĂRII ȘI DESTINDERII", 
la care au luat parte aproximativ 
300-de reprezentanți din 61 de țări, 
intre care și România.

Lucrările s-au desfășurat în ca
drul a cinci comisii consacrate 
unei ample problematici de acută 
actualitate';" grupate sub teme ca 
limitarea înarmărilor, destinderea 
și securitatea, cursa înarmărilor și 
destabilizarea -situației militare și 
politice în lume, dezarmarea nu
cleară — sarcini imediate, raportul 
dezarmare-dezvoltare, opinia pu
blică și eforturile O.N.U. pentru 
dezarmare și destindere, cu refe
rire directă la cea de-a doua se- 

■ siune specială a Adunării Generale 
a O.N.1L privind dezarmarea.

în cadrul dialogului, de o înaltă 
apreciere s-au bucurat eoncenlia și 
inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în problemele opririi ă- 
gravării situației internaționale și 
reluării politicii de destindere, sto
pării amplasării pe continentul eu
ropean de noi rachete ou rază 
medie de acțiune, trecerii la retra
gerea'și eliminarea celor existente, 
infăntuirii unor măsuri autentice 
de dezarmare.

Cu viu Interes au fost primite de 
către participanți apelurile pentru 
dezarmare și pace lansate in Româ
nia, care au fost difuzate de dele
gația română în cadrul reuniunii.

Lucrările dialogului ;ați oferit, 
totodată, ocazia unui Schimb larg 
de informații și vederi între parti
cipant,! in legătură cu demonstra
țiile, marșurile și alte acțiuni de 
masă care au avut loc în Europa și 
în alte părți ale lumii — un viu 
interes suscitind acțiunile de masă 
care au avut loc in țara, noastră.

La încheierea reuniunii a fost dat 
publicității un comunicat in care se 
subliniază aspirațiile de pace ale 
popoarelor și importanța convenirii 
unor măsuri reale de dezarmare, la 
viitoarea sesiune specială-a Adunării 
Generale, necesitatea reușitei ne
gocierilor sovieto-americăne de la 
Geneva, și in alte negocieri.

„Oamenii de știință 
în slujba păcii**

BONN. — La Hamburg s-au în
cheiat lucrările conferinței științi
fice desfășurate sub deviza „Moar

tea atomică ne amenință pe toți. 
Oamfenii de știință în slujba păcii", 
la care au luat parte sute de cu- 
noscuți reprezentanți ai vieții știin
țifice, profesori la principalele . in
stitute de învățămînt superior și 
specialiști in diverse ramuri ale 
științei din R. F. Germania.

Sarcina oamenilor de știință — 
a declarat prof. H. J. Sandkiihler 
din Bremen — constă in a explica 
in mod argumentat opiniei publice 
în ce constă pericolul pregătirii 
unui război nuclear, de a lupta îm
potriva militarizării gîndirii, știin
ței și invățămintului.

Participanții la această reuniune 
au adoptat o declarație în care 
cheamă guvernul să renunțe la 
sprijinirea planurilor N.A.T.O. și să 
nu permită amplasarea pe terito
rial R.F.G. a unor noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. în cadrul conferinței s-a 
anunțat, de asemenea; că peste 
I 000 de oameni de știință și-au pus 
semnătura pe apelul grupului de 
inițiativă „Oamenii de știință îm
potriva rachetelor nucleare".

„Pentru ca tragedia 
Hiroshimei să nu se mai 

repete !**
TOKIO. — în Japonia, țară care 

a cunoscut prima ororile bombar
damentului atomic, au avut loc in 
ultimul *imp numeroase acțiuni ale 
unor largi categorii sociale și pro
fesionale pentru pace și dezarma
re. Astfel, recent, sub egida unei 
asociații de luptă pentru pace, a 
fost editată o culegere de docu
mente fotografice privind efectele 
armelor atomice asupra orașelor 
Hiroshima și Nagasaki.

Consiliul de legătură al organi
zațiilor culturale (Bundanren) a 
lansat un apel la acțiuni de masă 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
nucleare.

Printre acțiunile oamenilor de 
cultură se numără și declarația 
semnată de 287 de scriitori japo
nezi aparținînd tuturor curentelor 
literare și din generații diferite, in 
care se atrage atenția asupra fap
tului că utilizarea armelor nuclea
re intr-un eventual conflict ar duce 
la un război nuclear generalizat și, 
în consecință, la distrugerea între
gii civilizații umahe. Oamenii de 
litere niponi cer interzicerea totală 
a armelor atomice și oprirea cursei 
înarmărilor.

încheierea Congresului 
extraordinar 

al P. C. din Austria
VIENA (Agerpres). — La Viena 

s-au încheiat lucrările Congresului 
extraordinar al Partidului Comunist 
din Austria, la care au participat 
584 de delegați reprezentînd orga
nizațiile de partid din întreaga țară. 
Congresul a examinat și adoptat 
noul program al partidului. Raportul 
pe marginea noului program al P.C. 
din Austria a fost prezentat de 
Franz Muhri, președintele partidu
lui. în noul program al partidului — 
a arătat Franz Muhri — iși găsesc 
pentru prima oară o amplă reflec
tare principalele probleme politice 
și sociale specifice societății austrie
ce și sint formulate cerințele și sar
cinile principale ale partidului in 
etapa actuală.

Declarația Biroului Politic 
al C.C. al M.P.L.A. - 

Partidul Muncii din Angola
LUANDA 1 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii, la 4 februarie, a 21 
de ani de Ia începerea luptei armate 
de eliberare a poporului angolez, 
Birou! Politic al C.C. al Mt.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că mobilizarea întregului po
por angolez pentru consolidarea in
dependenței naționale și crearea 
bazei tchnico-materiale a socialismu
lui constituie o continuare firească 
a luptei eroice pentru eliberarea na
țională. Eforturile poporului angolez 
in vederea restabilirii economiei na
ționale și a creșterii nivelului de 
trai, menționează declarația, se în
făptuiesc în prezent în condițiile 
războiului impus de imperialism, 
care folosește în acest scop Republi
ca Sud-Africană. Politica agresivă 
îndreptată împotriva Angolei și a 
altor state independente din sudul 
Africii se realizează in cadrul stra
tegiei de destabilizare a țărilor din 
regiunea respectivă, se afirmă în 
document.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Gu

vernul israelian a acceptat partici
parea a patru țâri vest-europene. 
(Franța, Marea Britanie, Italia și 
Olanda) la forța multinațională din 
Sinai, care urmează să se constituie 
după retragerea completă a trupelor 
israeliene din acest teritoriu, prevă
zută să» se încheie în luna aprilie 
a. c.. — infqrmgază agențiile France 
Presse, Reuțeț/și JU.P.I., citind de
clarația unui purtător de cuvînt gu- 
vernamentâl. ' -

Detaliile ;• privind participarea, a 
precizat purtătorul de cuvint, au 
fost stabilite cu prilejul recentei vi
zite in Israel a secretarului de stat 
american, Alexander Haig.

CONFERINȚA MONDIALĂ A ZIARIȘTILOR

PENTRU REUNIFICAREA COREEI

0 amplă manifestare a solidarității 
cu cauza dreaptă a națiunii coreene
Timp de două zile, la Dipoli — 

cunoscutul centru de Intilniri inter
naționale de lingă Helsinki, care a 
găzduit în urmă cu aproape zece 
ani negocierile multilaterale care au 
precedat istorica Conferință pentru 
securitatea europeană — au avut 
loc lucrările unei reuniuni consa
crate, de data aceasta, unei proble
me din regiunea Extremului Orient. 
Este vorba de Conferința mondială 
a ziariștilor pentru reunificarea 
Coreei. Au participat peste 100 de 
reprezentanți ai presei scrise și 
vorbite din 70 de țări ale . lumii, 
precum și numeroși delegați din 
partea unor organizații internațio
nale și mișcări pacifiste.

In marea sală de conferințe s-au 
aflat alături ziariști din țări situate 
pe continente di
ferite, din țări 
avind sisteme so
ciale deosebite ; 
publicațiile pe 
care le-au repre
zentat se fac 
ecoul unor convingeri poli
tice și ideologice diferite. Dar, pe 
deasupra tuturor acestor deosebiri, 
ei s-au aflat alături, ca reprezen
tanți ai opiniei publice, animați de 
aceleași sentimente de solidaritate 
față de cauza sacră a unui popor 
care de peste trei decenii și jumă
tate trăiește o imensă dramă : dra
ma divizării patriei sale.

In mesajele prezentate de la tri
buna conferinței, in intervențiile 
participau* ii or a revenit mereu, ca 
un laitmotiv, ideea leditimitătii 
depline a năzuinței poporului co
reean, de peste 50 milioane, de a 
trăi într-o patrie unită, liberă și 
independentă.

...lin moment emoționant : la tri
bună urcă unul din liderii Comite
tului Central al Partidului Revolu
ționar pentru Reunificare din Co
reea de Sud. a cărui identitate nu 
o vom dezvălui din motive lesne 
de înțeles. El a venit la Helsinki de 
la Seul, riseîndu-și viata proprie șl 
a familiei sale. Ne vorbește despre 
situația gravă din sudul Coreei, 
despre lupta dusă de forțele patrio
tice, de masele largi pentru liber
tate, venfru realizarea unității na- 
'tib'rtăle. Ne vorbește apoi despre 
Kwangju, adică despre episodul re
presiunilor singeroas” declanșate 
împotriva manifestantilor care timp 
ri? săntâmini de zile, cu imense sa
crificii, au ținut piept, forțelor poli
țienești, prețuind controlul asupra 
orașului. Spusele sale sint ilustrate 
apoi de imaninil-' înregistrate pe 
peliculă cinematografică și derula
te în sala conferinței : blindatele 
armatei trimise de regimul de la 
Seul străpung zidul viu de trupuri 
de la marginea orașului, croindu-și 
drum prin foc și singe pe princi
palele bulevarde ; pe caldarim ră-
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mîn sute și mii de victime. Un do
cument zguduitor și, in același. 
timp, un teribil act de acuzare.

L-am intilnit in pauză pe repre
zentantul mișcării pentru reunifica
rea Coreei, care este și unul dintre 
participanții la manifestațiile din 
Kwangju. Vorbind despre acele zile 
grele, se înseninează pentru mo
ment, povestind că in fiecare noap
te găseau timp să asculte posturile 
de radio pentru a afla ce se spune 
in lume despre mișcarea lor insu
recțională.

„Ne-am bucurat de fiecare dală 
— spune el — și am simțit îmbăr
bătare, aflînd din emisiunile nos
tului de radio Phenian despre
ecoul luptei noastre in presa din 
România, despre solidaritatea caldă

a poporului ro
mân. Știm că. 
România, poporul 
român sint ală
turi de noi, de 
lupta noastră 
pentru reunifica

re. Nutrim o mare stimă si respect 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ne bucură că între R.P.D. 
Coreeană si România socialistă 
ex>s<ă relații de prietenie șt 
colaborare atît de strînse. Pentru 
noi, care luptăm in condiții grele, 
solidaritatea șl snri’lnnl po
porului român, ale forțelor progre
siste internaționale constituie o 
imensă sursă de încurajare și opti
mism". Cuvinte de inaltă apreciere 
la adresa politicii promovate con
secvent de Partidul Comunist 
Român, de România socialistă, d. ' 
solidaritate milifan'ă cu cauza 
dreaptă a poporului coreean au 
ținut să exprime, in discuțiile pe 
care le-am avut cu ocazia confe
rinței, șeful delegației R.P.D. Co
reene, Kirn Gwnang Son, pre
ședintele Comitetului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, ziariș
tii coreeni prezenți la această ma- 
nifzstare.

In cadrul conferinței s-a eviden
țiat cu pregnanță sprijinul larg d** 
care se bucură propunerile con
structive ale R.P.D. Coreene pri
vind reunificarea țării., concretizate 
în programul prezentat do secreta
rul general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintei ■ 
R.P.D. Coreene, tovarășul Kim Ir 
Sen, program ce are în vedere 
realizarea acestui mare deziderat 
prin eforturile unite ale coreenilor 
înșiși, fără amestec din afară.

Documentul final adoptat de con
ferință subliniază că aceste propu
neri răspund intereselor și aspira
țiilor întregii națiuni coreene, inte
reselor popoarelor vecine, ale păcii 
pe întreaga planetă.

Dumitru ȚINU
Helsinki

Redeschiderea frontierei egipteano-libiene
CAIRO 1 (Agerpres). — Autorită

țile egiptene -și libiene și-au dat 
acordul in vederea redeschiderii, 
luni, a frontierei dintre cele două 
țări pentru a se permite trecerea 
unui prim grup de egipteni care lu
crează in Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă spre Cairo, a

anunțat ziarul „Al Ahram", reluat 
de agenția M.E.N. Vor trece fron
tiera in special cadre didactice egip
tene care vin în Egipt pentru a-și 
petrece vacanța de la jumătatea 
anului de învățămînt.

Frontiera dintre cele două țări a 
fost închisă în ultimii trei ani.

Progrese în dezvoltarea relațiilor 
indo-pakistaneze

DELHI I (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la 
Delhi la încheierea vizitei oficiale 
întreprinse in India de ministrul 
afacerilor externe al Pakistanului, 
Agba Shahi, relevă qă cele două 
părți au convenit să creeze — la 
propunerea premierului Indira 
Gandhi — o comisie mixtă însărci
nată cu „redefinirea .și promovarea 
relațiilor' indo-pakistaneze“.

Documentul —'informează agen
țiile Internationale de presă — 
menționează 0ă in cursul convorbi
rilor a fost examinată' în amănunt 
propunerea pakistaneză privind în
cheierea unui „pact de neagresiune 
și neutilizare a forței1* și că cele

două părți au căzut de acord asupra 
unui număr de puncte și in ce pri
vește continuarea discuțiilor legate 
de conținutul propunerii pakista
neze. în acest sens. India și Pakis
tanul au hotărît să reia dialogul pe 
această temă înainte de sfîrșitul 
lunii în curs, la Islamabad.

Miniștrii de externe ai Indiei, 
P. V. Narasimha Rao, și Pakistanu- 
lui, Agha Shahi — informează agen
ția. France Presse — au subliniat at
mosfera cordială a întrevederilor 
subliniind că încheierea unui pact 
de neagresiune între cele două țări 
„ar contribui intr-o manieră pozitivă 
Ia pacea și stabilitatea in regiune".

j- AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

CREAREA STATULUI CONFEDERAL SENEGAMBIA. Ieri o intrat în vi
goare acordul încheiat in decembrie anul trecut între Senegal și Gambia 
cu privire la crearea statului confederal Senegambia. In baza acestui 
tratat, cele două țări iși vor menține guvernele și identitățile lor proprii,
urmmd să-și unifice însă sistemele 
și să-și coordoneze' activitatea căilor

PREȘEDINTELE EGIPTULUI.
Hosni Mubarak, a sosit luni la 
Paris într-o vizită oficială. în ace
eași zi. el a avut, la Palatul Elysee, 
convorbiri cu președintele Franței, 
Frânțois Mitterrand. Președintele

economice, și sociale, forțele armate 
de comunicație și relațiile externe.

Franței a fost invitat Intr-o vizită 
oficială in Egipt in cel de-al doilea 
semestru al acestui an.

PRIMUL MINISTRU AL GRE
CIEI. Andreas Papandreu, a sosit

r.p polonă: Creșterea prețurilor cu amănuntul 
la produsele alimentare, combustibil și energie electrică

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția poloneză de 
presă P.A.P., Consiliul de Miniștri al 
R.P. Polone a. adoptat hotărîrea pri
vind modificarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele alimentare, com
bustibil și energie electrică, și — în 
legătură cu aceasta — la sistemul de 
compensații. S-a hotărît că noile re
glementări să intre în vigoare de la 
l februarie. Potrivit hotăririi, prețu
rile la produsele alimentare cresc in 
medie cu 241 la sută, iar la combus
tibil și energie electrică cu 171 la 
sută.

Comentînd această hotărîre, purtă
torul de cuvint al guvernului pen
tru problemele presei a subliniat : 
„Hotărîrile adoptate de Consiliul de 
Miniștri cu privire la modificarea 
prețurilor cu amănuntul la produse
le alimentare, combustibil și energie 
electrică constituie un nou pas logic 
și necesar pe calea restabilirii echi
librului economic extrem de pertur
bat".

Majorarea prețurilor, decisă de 
Consiliul de Miniștri, cuprinde, de

asemenea, acele mijloace de consum 
și servicii care au o însemnătate ho- 
tărîtoare pentru nivelul costului vie
ții și pentru care se stabilesc prețuri 
de stat. Creșterea acestor prețuri 
este însoțită de acordarea de com
pensații. Aceasta nu înseamnă însă 
compensarea integrală a creșterii 
costului vieții, ca urmare a majoră
rii prețurilor la mărfuri și servicii. 
O asemenea compensare este impo
sibilă, întrucît ea ar împiedica, 
practic, restabilirea echilibrului 
pieței.

Din aceste considerente — relevă 
agenția P.A.P. — Consiliul de Mi
niștri a adoptat un asemenea sistem 
de compensații bănești, care prote
jează în primul rînd familiile cu ce'e 
mai mici venituri. Majorarea prețu
rilor implică pentru populație chel
tuieli suplimentare de 342,8 miliarde 
zloți pentru produsele alimentare și 
de 48,7 miliarde zloți pentru com
bustibil și energie eîectrică (o parte 
din aceste sume urmînd să fie com
pensată).

PIAȚA COMUNĂ

R. S. CEHOSLOVACĂ :

Precizări in legătură cu recenta majorare a prețurilor
PRAGA i (Agerpres). — M. Sa- 

bolcik, ministru însărcinat cu con
ducerea Direcției federale pentru 
prețuri din R.S. Cehoslovacă, a re
levat, intr-un interviu acordat agen
ției C.T.K., că nivelul relativ scăzut 
al prețurilor la carne și produse din 
dame se află tot mai mult în con
tradicție cu posibilitățile de satisfa
cere a jeererii și cu cheltuielile pen
tru producerea cărnii. Tocmai de 
aceea, guvernul Cehoslovaciei, în’ 
scopul creării unui raport mai echi
librat între consum și resurse, a 
adoptat hotărirea privind majorarea 
prețurilor cu amănuntul la o serie 
de sortimente de carne și produse 
din carne.

Nu putem distribui decît ceea ce 
vom produce, a arătat Sabolcik. De 
asemenea, nu ne putem permite să 
vindem mai ieftin față de prețurile 
la- care cumpărăm în străinătate sau

producem în țară. Situația actuală 
ne silește să reducem importul, ast
fel incit să achiziționăm numai ceea 
ce este absolut necesar. Acestea sint 
principalele motive pentru care gu
vernul cehoslovac a recurs Ia regle
mentarea prețurilor" cu amănuntul.

Arătind că in anii 1976—1980 
Cehoslovacia a fost nevoită să im
porte anual mari cantități de cereale 
necesare-zootehniei și de furaje 
concentrate, ministrul a subliniat că 
ele au necesitat mari sume in valută 
Hber convertibilă, iar în prezent nu 
mai există posibilități de continua
re a acestor importuri.

în dezvoltarea zootehniei trebuie 
să se pornească de la propriile posi
bilități. Creșterea în continuare a 
consumului de. produse. alimentare 
trebuie asigurată pe seama intensi
ficării și a creșterii eficienței pro
ducției naționale, a arătat M. Sa
bolcik.

în legătură cu măsurile 
de creștere a prețurilor agricole

PARIS 1 (Agerpres). — Referin- 
du-se, recent, la controversata pro
blemă a cuantumului de majorare a 
prețurilor agricole în cadrul Pieței 
comune, în «ozonul 1982-1933, mi
nistrul francez al agriculturii, Edith 
Cresson, 'a apreciat că acesta trebuie 
să se apropie cit mai mult de nive
lul mediii al inflației, care a fost, 
anul trecut, în cele zece țări mem
bre ale C.E.E., da 12,7 Ia sută. El 
atras atenția că o majorare a p’ 
țurilor produselor agricole inferioara 
ratei inflației „ar crea o situație ne
favorabilă".

ITALIA

Rata creșterii prețurilor 
— peste 19 Ia sulă

ROMA 1 (Agerpres). — Statisticile 
oficiale publicate de Comunitatea 
economică vest-europeană pe anul 
1981 — statistici ce indică o rată a 
inflației de 12,7 la sută pe ansamblul 
țărilor membre — relevă că in cursul 
anului trecut rata de creștere a pre
țurilor a fost in Italia de 13 la sută. 
Cifrele difuzate zilele trecute la 
Roma arată un nivel chiar mai ridi
cat al inflației, de 19,6 la sută, in 
comparație cu anul 1980.

în acest cadru general se înregis
trează si majorarea prețurilor la 
produsele agricole. Astfel, după cum 
a informat zilele trecute ziarul „La 
Stampa", prețurile cu amănuntul la 
produsele agricole au crescut în 1981 
cu 1G la sută, tendință ce se va ma
nifesta și în cursul acestui an.

Scumpiri în Brazilia
BRASILIA 1 (Agerpres). — înce- 

pind de la 1 februarie, in Brazilia 
au crescut cu 16.5 la sută tarifele 
pentru energie electrică. S-a anun
țat,- de asemenea, că se vor scumpi 
produsele din tutun, tarifele la mij
loacele de transport în comun. Po
trivit datelor difuzate de Ministerul 
Finanțelor al Braziliei, .în prima lună 
a acestui an scumpirea costului vie
ții depășește zece la sută.

ieri după-âmiază într-o vizită ofi
cială de patru zile la Bonn, unde 
are convorbiri cu cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt, și cu alți membri 
ai cabinetului.

CONFERINȚA A INTERNATIO
NALE! SOCIALISTE CONSA
CRATA DIALOGULUI NORD — 
SUD. In capitala Venezuelei. Ca
racas. s-a anunțat că Internaționa
la Socialistă a decis ținerea, în zi
lele de 24 și 25 februarie, in acest 
oraș, a unei conferințe avind drept 
scop examinarea evoluției dialogu
lui Nord — Sud, dintre țările in
dustrializate și cele in curs de dez
voltare.

REUNIUNEA DE LA RIAD A 
MINIȘTRILOR PETROX.ULUI din 
cadrul Consiliului de cooperare al 
țărilor arabe din zona Golfului s-a 
încheiat. Reprezentanții celor șase 
țări membre — Arabia Saudită, 
Bahrein, Emiratele Arabe Unite, 
Kuweit, Oman și Qatar — au rea
lizat o serie de acorduri cu pri
vire la aspecte ale cooperării în 
domeniul petrolier.

O NOUA REUNIUNE A CELOR 
ȘAPTE STATE OCCIDENTALE 
INDUSTRIALIZATE — S.U.A., Ca
nada, Japonia, Marea Britanie, 
R.F.G., Franța și Italia — va avea

loc în luna iunie, la Paris. Vor fi 
examinate îndeosebi probleme e- 
conomice comune, dintre care se 
detașează nivelul ridicat al dobin- 
zilor bancare in Statele Unite.

POLITIA ITALIANA A ARES
TAT PE UNUL DIN CEI MAI 
CUNOSCUȚI CONDUCĂTORI AI 
MAFIEI, Francesco Paolo Coppo
la, aflat la tratament într-o clini
că de lux din Roma. Actul emis in 
acest sens de autoritățile judiciare 
din capitală cuprinde o serie de 
acuzații, printre care traficul de 
droguri între Sicilia și Statele 
Unite și comerț ilegal cu arme.
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