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O CERINȚĂ OBIECTIVĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMIEI

NAȚIONALE, A BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
in stațiunea Predeal, pe Giancarlo
Pajetta, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care efectuează o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.
La întrevedere a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acorda
tă și a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un cald salut din partea
tovarășului Enrico Berlinguer, secre
tar general al Partidului Comunist
Italian, a Direcțiunii P.C. Italian, îm-

Corelarea rațională, pe principii economice,
a prețurilor de producție
cu prețurile de desfacere
statul
După cum este cunoscut,
nostru a alocat an de an importante
fonduri bănești pentru dezvoltarea
și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, care a repre
zentat și va reprezenta in continua
re o ramură de bază a economiei.
Numai în cincinalul 1976—1980 au
fost investite în această ramură 124,8
miliarde lei, față de 37.5 miliarde lei
în cincinalul 1961—1965, investiții
care s-au materializat în sporirea
fondurilor fixe de peste 3 ori la fi
nele anului 1980, în comparație cu
anul 1965.
Sporirea bazei tehnico-materiale a
ăus la creșterea producției agricole
cu peste 80 la sută în anul 1980 față
de 1965. Creșteri importante ale pro
ducției agricole s-au înregistrat și
in primul an al actualului cincinal.
Creșterea producției agricole
nu
se reflectă însă în aceeași măsură și
în sporirea veniturilor, în asigura
rea unui grad corespunzător de ren
tabilitate la toate unitățile agricole,
ca urmare a creșterii costurilor de
producție, uneori chiar pînă la li
mita neasigurării echilibrului
fi
nanciar necesar. Acest lucru se re
flectă cel mai bine în bugetul de ve
nituri și cheltuieli, în solicitarea tot
mai mare de credite, care uneori nu
pot fi rambursate integral, în creș
terea volumului plăților neachitate
la termen. Această situație s-a dato
rat, pe lingă cauzele subiective pri
vind organizarea și desfășurarea ne
corespunzătoare a activității, și unor factori, care, în mod obiectiv și
nu în mică măsură, au influențat
costurile de producție atit în agri
cultură, cit și în industria alimen
tară.
Un prim factor se referă la creș
terea vertiginoasă a prețurilor, pe
plan mondial, la energie, combusti
bil și la o serie de materii prime pe
care tara noastră le importă. Dealt
fel, această situație a condus la mă
rirea prețurilor pe plan mondial Și
la produsele agroalimentare : Ia cereale de 2,5 ori, la zahăr de 4,6 ori,
la animale și carne de peste 2 ori,
la semințe oleaginoase de 2 ori.
Țara noastră, cu o economie in
plină dezvoltare, nu poate avea o evoluție izolată de realitățile interna
ționale. în mare măsură sporirea
cheltuielilor materiale din agricul-
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tură, care în perioada 1970—1980 s-au
dublat, este o consecință a creșterii
prețurilor pe plan mondial. Numai
in anul 1981, agricultura a trebuit să
cheltuiască în plus 5,6 miliarde Iei,
ca urjnare a măririi cheltuielilor de
energie,
combustibil, lubrifianți și
produse chimice. De asemenea, creș
terea prețurilor la combustibil și energie electrică a influențat costu
rile și în industria alimentară. în
prezent, pentru prelucrarea unui ki
logram de carne sau a unui litru de
lapte prețul energiei și combustibi
lului este de peste 2 ori mai mare
decit în 1973.
Un alt factor care a influențat
creșterea costurilor de producție îl
constituie sporirea substanțială a retribuției și veniturilor oamenilor
muncii din unitățile agricole și din
industria alimentară. în ultimele trei
decenii retribuția netă a personalu
lui muncitor a crescut de circa 6,7
ori, iar retribuția reală de 4,2 ori. în
aceeași perioadă, veniturile nominale
nete ale țăranilor obținute din mun
ca în C.A.P. și din gospodăriile per
sonale au sporit de 7,7 ori.
în toată această perioadă în țara
noastră s-a menținut o mare stabi
litate a prețurilor și a crescut efec
tiv puterea de cumpărare. Indicele
general al prețurilor de desfacere la
mărfurile alimentare în anul 1980,
comparativ cu anul 1970 luat ca bază
— 100 la
' sută,
" a fost
‘
în
’ țara noastră
de 111 la sută, în timp ce în Austria
de
170,3
la
sută,
Franța —
a fost
254 la sută, R.F. Germania — 153.3
la sută, Italia
355,6 la sută, Suedia — 248,9 la sută.- Ungaria — 162
la sută, S.U.A. — 216.8 la sută, Ca
nada —. 263,5 la sută. Japonia —
234,3 la sută. Este bine cunoscut că
în ultimii 30 de ani prețurile la noi
în țară la unele produse, cum ar fi
zahărul, uleiul, orezul etc., au rămas
practic neschimbate, în condițiile în
care cheltuielile de producție pentru
obținerea acestor produse au sporit
considerabil, iar veniturile popu
lației au crescut de cîteva ori.
De asemenea, de-a lungul anilor au
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Imagine din noul centru al municipiului Bacău

crescut prețurile și la tractoare, ma
șini. utilaje și instalații cu care s-a
dotat agricultura și industria alimen
tară, și chiar lucrările de construc
ții propriu-zise, ceea ce a dus la
scumpirea investițiilor și, implicit, la
creșterea cotelor de amortizare.
Măsurile luate in anul 1980 de spo
rire a prețurilor de contractare și
achiziție la produsele agricole au
condus la majorarea veniturilor pro
ducătorilor agricoli in 1981 cu aproape
10 miliarde lei. De asemenea, prin
noile măsuri adoptate in decembrie
anul trecut, aceștia vor incasa supli
mentar in anul 1982, in condițiile
realizării integrale a livrărilor de pro-i
duse vegetale și animale la fondul
de stat, venituri de peste 15 miliar
de lei, sumă ce poate crește dacă
planul va fi depășit.
Ansamblul de măsuri luate de con
ducerea partidului și statului in anii
1980 și 1981 echilibrează raportul din
tre costuri și prețurile de contractare
și achiziții la principalele produse
agricole, introducînd o cointeresare
judicios concepută pentru toți pro
ducătorii agricoli în sporirea produc
ției și a livrărilor la fondul de staț.
Majorările la prețurile de contrac
tare și achiziții ale produselor agri-

preună cu urări de succese in pro
digioasa activitate pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și statu
lui român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat, in numele său și
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., un salut călduros și
cele mai bune urări tovarășului En
rico Berlinguer și celorlalți. tovarăși
din conducerea Partidului Comunist
Italian.
în timpul convorbirii s-a făcut o
informare reciprocă în legătură cu
preocupările actuale și de perspectivă
ale Partidului Comunist Român și
Partidului Comunist Italian. în acest
cadru s-a exprimat satisfacția față
de bunele raporturi de colaborare

și solidaritate, de stimă și respect
reciproc existente între cele două
partide, subliniindu-se că dezvolta
rea continuă a acestor relații este de
natură să contribuie la aprofunda
rea conlucrării tradiționale dintre
România și Italia in domeniile po
litic, economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte sfere de activitate.
S-a procedat, de asemenea, la un
larg schimb de vederi în probleme
ale actualității politice, ale mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, prietenească, carac
teristică relațiilor existente între
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian.

DIN PRIMA LUNĂ A ANULUI

ÎNSEMNATE REALIZĂRI
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
SUCEAVA : Sporuri substanțiale de producție fizică

In acest an colectivului între
prinderii bucureștene „Timpuri
noi" ii revin sarcini deosebite în
ceea ce privește diversificarea
producției de motoare și creș
terea exportului, pentru a căror
onorare exemplară se depun zi
de zi eforturi stăruitoare. în ima
gine - pe linia de montaj se
finalizează un nou lot de compresoare destinate exportului
Foto : Ăgerpres

Statornica preocupare a oameni
lor muncii din industria județului
Suceava pentru folosirea la maxi
mum a potențialului productiv,
pentru îmbunătățirea tehnologiilor
de fabricație și utilizarea eficientă
a materiilor prime și materialelor
a avut ca rezultat îndeplinirea și
depășirea planului producției fizice
pe prima lună a anului. în această
perioadă au fost realizate peste
prevederi
mașini-unelte
pentru
prelucrarea metalelor prin așchiere
in valoare de 6,4 milioane lei,
100 tone utilaje pentru exploatarea
și prelucrarea lemnului și pen

BOTOȘANI:

tru industria celulozei și hirtiei,
413 tone pirite, 116 000 mp plăci fibrolemnoase și înnobilate din lemn,
placaje și furnire estetice, confec
ții textile și altele. O contribuție
deosebită la obținerea acestor rea
lizări și-au adus-o colectivele de
oameni ai muncii de la Combinatul
minier din Gura Humorului, între
prinderea de mașini-unelte, între
prinderea de utilaje și piese de
schimb, Combinatul pentru prelu
crarea lemnului și întreprinderea
de confecții din Suceava. (Sava
Bejinariu).

130 000 kWh economisiți

De la începutul anului și pînă în
prezent, in județul Botoșani au fost
economisiți 130 000 kWh. între uni
tățile cu cele mai mari economii
figurează întreprinderile : de uti
laje și piese de schimb, „Electrocontact", de mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară.

Pînă la sfirșitul anului, energeticienii botoșăneni s-au angajat să
economisească cel puțin 2 milioane
kWh, reprezentînd consumul casnic
al întregului județ pe o perioadă de
peste 20 de zile.' (Silvestri Ailenei).

VALEA JIULUI
Cărbune energetic
și cocsificării
peste plan
Minerii din Valea Jiului au
încheiat prima lună a acestui
an cu însemnate depășiri de
plan la producția de căr
bune. Printre întreprinderile cu
cele mai însemnate depășiri se
numără I.M. Vulcan cu 8 720
tone, I.M. Lupeni — 4 311 tone.
I.M. Uricani — 3 046 tone și
I.M. Paroșeni — 2 011 tone cărbune.
obținute
Rezultatele
bune
din prima lună a anului de
monstrează că minerii Văii Jiu
lui sint hotărîți să-și îndepli
nească angajamentul asumat de
a da patriei cantități sporite de
cărbune cocsificabil și energetic. (Sabin Cerbu).

ALBA : Livrări

(Continuare în pag. a V-a)

suplimentare la export

Oameni care iși onorează datoriile față de satul natal
O așezare pierdută în
zona de nord a Bărăganu■ lui, covîrșită de imensită
țile marii cimpii, nemar
cată pe .hărțile obișnuite,
unde locuitorii se îndelet
nicesc, ca și bunii și stră
bunii lor, cu cultivarea pămîntului și creșterea vite
lor. O astfel de prezentare
a satului Dulbanu, aparți
nător comunei Amaru din
județul Buzău, ar fi o ima
gine văzută dintr-un unghi
al aparențelor, de un ochi
superficial, redus la func
ții fotografice.
Dulbanu
nu-i o așezare pierdută, ci,
dimpotrivă, o parte indivi
zibilă a unui univers dat,
de permanentă regăsire a
statorniciei, a trăiniciei în
timp și spațiu. Și dacă ei
se ocupă ca și cei care
i-au premers de cultiva
rea pămîntului și crește
rea animalelor, asta nu în
seamnă de fel un orizont
limitat.
Evoluțiile survenite pe
scara timpului în viața Și
preocupările oamenilor de
aici au schimbat
funda
mental conținutul îndelet
nicirilor tradiționale.
Noi
ne vom referi numai Ia
una. Cea de crescători de
vite, care a făcut din nu
mele de Dulbanu un re
nume. Iată și de ce : uni
tatea zootehnică ■ din sat
are un efectiv de 400 de
vaci și 500 de taurine. în
cincinalul trecut, produc
ția medie pe vacă s-a ri
dicat la 5 216 litri, livrindu-se statului peste preve-

deri mai mult de 7 vagoane de lapte. Vaca numită „Darăbanca.“1
deține recordul absolut pe
țară la producția de lap-,
te la toate rasele de bo
vine : 16126 litri intr-un
an de lactație ! „Darăban
ca" a produs în șase ani
opt vagoane de lapte și 5
tăurași de prăsilă. O ur-

de vreun regim preferențial și tocmai in acest sector lucrătorii de la Dulbanu consemnează realizări
remarcabile. Pe fiecare din
cele 170 de hectare culti
vate cu lucernă .se efectuează 4 și 5 coase, obținindu-se în medie 40—50
de tone de masă verde la
hectar. La sfeclă furajeră

două ori pe locul al IVlea, de două ori pe locul al
II-lea și o dată pe locul
intîi pe țară în întrecerea
socialistă a zoot.ehniștilor..
Istoria
fermei de aici
este destul de lungă. Ea a
fost înființată în 1921 și a
aparținut Ministerului Agriculturii, fiind
formată
dintr-un grajd, un pătul și

CUM PRACTICĂ ZOOTEHNIA
LUCRĂTORII DINTR-0 MICĂ AȘEZARE DE CÎMPIE,

VESTITĂ ÎNSĂ PENTRU MARILE SALE PRODUCȚII
mează alte vaci care, la pri
ma lactație, au dat între
9 000 și 14 000 litri de lap
te. în lactațiile următoare,
în mod firesc, producția
urmează să crească, ceea
ce, spre satisfacția} crescă
torilor, creează posibilita
tea ca recordul stabilit să
fie doborit, in ciuda fap
tului că „Darăbanca" este
animalul cel mai îndrăgit
al fermei. Și o altă perfor
manță : natalitatea in ul
timul cincinal a fost între
96 și 98 de viței obținuți
în medie pe an de la fie
care sută de vaci. Pierde
rile in această perioadă —
patru viței.
Nu, în ceea ce privește
furajele, ferma nu este favorizată nici de climă, nici
de condiții naturale, nici

se recoltează 100 tone la
hectar.
Toate acestea în
condițiile in care ferma rfu
deține nici o palmă de pâmint
irigabil,
neajuns
compensat
prin folosirea
gunoiului de grajd — 60,
80 și chiar 100 tone la hec
tar. Grajdurile sint con
strucții simple, ușor de în
treținut
și cu cheltuieli
mici. Și nu din conserva
torism, ci din
simplă și
sănătoasă
chibzuință ță
rănească, la transport sint
folosite căruțele cu cai in
loc de tractoare. Costă mai
ieftin. Desigur, succesele
n-au trecut
neobservate,
munca colectivului de aici
a primit confirmări de
prestigiu,
prin diplome,
premii, distincții. Unitatea
s-a plasat in ultimii ani de

două locuințe. La început
a fost destinată creșterii
cailor și mai apoi a ovine
lor. După război, unitatea
a fost
inclusă in I.A.S.
Stilpu. Cițiva dintre vete
ranii de astăzi, aflați in
prag de pensionare, au pre
luat de la părinții lor această îndeletnicire, chiar
aici, la această fermă. în
împrejurări grele ei s-au
legat de această profesie,
au îndrăgit-o și i-au făcut
și pe alții să se atașeze cu
pasiune de ea. Media de
vîrstă a crescătorilor este
de 30 de ani, ea reunind,
dealtfel, toate generațiile.
Ascensiunea spre perfor
manțele de astăzi a înce
put în 1962, cînd comunis
tul Andrei Gabură a fost
numit șeful fermei. EI, îm-

preună cu alți crescători,
a adăugat priceperii, ex
perienței,
dragostei
de
profesie ambiția de a pune
in valoare și a face din
fermă o unitate modei. Aceasta a presupus însuși
rea de noi cunoștințe, or
ganizare și muncă de edu
cație pentru formarea ti
nerilor crescători.
Pe
veteranul
fermei
l-am întîlnit, nici nu se
putea altfel, într-unul din
grajduri, unde cerceta cu
atenție vițeii, vorbea cu ei,
îi dojenea, îi mîngîia. „Să
nu vă mirați. Animalele
simt pe cel care le indrăgește. Știu ce spun, de
oarece mă ocup de treaba
asta de 45 de ani. Atunci
cind văd că un îngrijitor
bruschează și lovește ani
malele știu că el nu-i fă
cut pentru zootehnie și-I
las să-și caute de lucru în
altă parte. Creșterea ani
malelor este o treabă care
cere pasiune și pricepere,
intocmai cum spunea se
cretarul general al partidu
lui, o meserie făcută de
oameni de ispravă. Dar să
continuăm discuția in bi
roul meu, deși vă spun de
la
început că nu
sint'
meșter la vorbă".
La cei 60 de ani ai săi,
Andrei Gabură arată mult
mai tinăr. Poartă pe cap o
șapcă de doc, mișcările

Constantin VARVARA
Stelian CHIPER
(Continuare în pag. a V-a) J

Colectivele muncitorești din
economia județului Alba au
desfășurat, in prima lună a
anului, o amplă întrecere pen
tru îhdeplinirea
exemplară a
prevederilor planului la export.
Pregătirea temeinică a produc
ției, organizarea superioară a
muncii, răspunderea muncito
rească pentru calitate au con
stituit suportul pe care s-au
clădit zi de zi importante suc
cese. Astfel, în luna ianuarie,
planul la export a fost îndepli
nit, pe ansamblul județului, în
proporție de 110,3 la sută. O
contribuție însemnată la obți
nerea acestui succes de presti
giu au adus-o oamenii muncii
de la întreprinderea mecanică
Cugir. Salina Ocna Mureș,
I.P.L. Cimpeni și altele. (Ștefan
Dinică).

BIHOR : Un nou obiectiv

industrial
Zestrea economică a orașului Dr. Petru Groza s-a imbogățit cu un nou obiectiv industrial : fabrica de oxigen, con
struită in cadrul întreprinderii
mecanice din localitate. Capa
citatea noii fabrici — un milion
metri cubi de oxigen anual —
va asigura necesarul de con
sum pentru toate unitățile eco
nomice din orașul Dr. Petru
Groza, din Beiuș și Vașcău,
care, pînă acum, se aprovizio
nau cu oxigen din alte județe.
Este de remarcat că noul obiec
tiv a fost construit in regie pro
prie și este dotat cu instalații
de înaltă tehnicitate. (Alexan
dru Peti).

Bursuc

Urgențe în agricultură

FERTILIZAREA
Cantitățile de îngrășăminte
naturale transportate la cîmp
trebuie să sporească pentru
a asigura un plus de recoltă
la fiecare cultură!
Ingrășămintele naturale constituie o mare resursă de fertilizare a
pămîntului ți deci de creștere a producției agricole. Ținindu-se seama
de rezervele mari de îngrășăminte naturale de care dispune agricultura,
au fost stabilite grafice de fertilizare pe luni. Potrivit prevederilor din
program, în luna ianuarie trebuiau transportate 4 milioane tone. Pentru
prima dată după mulți ani, in această iarnă s-a desfășurat la sate o
acțiune de mari proporții de fertilizare a terenurilor cu ingrășăminte
naturale, depășindu-se prevederile pe ianuarie cu 20 la sută in coopera
tivele agricole și cu 19 la sută in întreprinderile agricole de stat. In
această lună vor trebui transportate la cîmp alte 3 milioane tone gunoi de
grajd, ceea ce presupune să fie luate, în continuare, măsuri pentru buna
organizare a lucrărilor.

Terenurile agricole din județul * care organele de partid, de stat și
agricole, în concordanță cu sarci
MARAMUREȘ au un potențial
nile complexe pe care șl le-a asu
productiv mai scăzut și, de aceea,
mat județul în privința sporirii în
fertilizarea lor cu îngrășăminte
1982 a producțiilor agricole și a
naturale este o condiție hotăritoacontribuției sale la fondul de stat,
re pentru obținerea de recolte mari
acționează
pe multiple planuri
la hectar. Este și motivul pentru

pentru fertilizarea terenurilor. Re
zultatele obținute pînă acum sint
bune. Față de cele 50 000 tone de
gunoi de grajd cit s-a prevăzut
să se transporte în luna ianuarie,
s-au cărat la cîmp 71 000 tone. Este
o realizare importantă față de luna
decembrie cînd, datorită ploilor
abundente, această lucrare nu s-a
putut face în condiții bune. Luna
ianuarie, cu zăpadă din belșug și
ger, uneori pînă aproape de minus
30 grade, a făcut cu putință să
x se lucreze atit cu mijloacele me' canice, cît și cu atelajele.
După cum ne spunea tovarășul
Ovidiu Pintea, președintele consi
liului agroindustrial Șomcuta Mare,
s-au fertilizat aproape 1 000 hec
tare cu aproape 6 000 tone îngrășă
minte. în unitățile agricole și în
gospodăriile populației se mai află
16 000 tone. Acum, în localitățile
Boiu Mare, Curtuiușu Mare, Hovrila, Mesteacăn, Fînteușu Mare,
Șomcuta Mare și Vălenii Șomcutei
lucrează 7 formații cu 32 remorci,
precum și aproape 100 atelaje ale
cooperativelor agricole. Președinte
le consiliului a precizat că au fost
luate măsuri pentru ca în cel mai
scurt timp întreaga cantitate de
îngrășăminte naturale aflată în stoc
să fie transportată la cîmp.
Din ultima situație încheiată la
direcția agricolă județeană rezultă
că în unele unități agricole, mai
ales în cele care fac parte din con
siliile agroindustriale Ulmeni, Copalnic-Mănăștur și Tîrgu Lăpuș, se

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale la C.A.P. Gotlob, județul Timiș
află cantități apreciabile de îngră
șăminte naturale. îndeosebi în coo
perativele
agricole
Dumbrăvița,
Chechiș, Fînațe și in altele din
consiliul agroindustrial CopalnicMănăștur, cantitățile de gunoi de
grajd transportate sint sub posibi
lități. De ce? Tovarășii din condu
cerea consiliului agroindustrial de
care aparțin cooperativele amintite
ne-au spus că, după ce se va în
cheia transportul îngrășămintelor în
alte unități, aici vor fi concentrate
formațiile specializate de mecani
zatori. Dar ei nu ne-au spus de ce
atelajele cooperativelor nu sint fo
losite și la transport.
Și în fermele asociațiilor intercooperatiste, deși terenul agricol se
află în preajma lor, lucrările de
fertilizare nu se desfășoară in rit
mul stabilit, La ferma de la Săcălășeni, din cauza greiferului defect
încărcarea se făcea manual. De aceea, tractoarele cu remorci aveau
un randament scăzut la transport.
Se va aștepta, oare, ca îngrășămin-

tele să se adune In grămezi pînă
cind va fi nevoie să fie îndepăr
tate de lîngă grajd cu buldozerul ?
Și în județul IAȘI, concomitent
cu repararea tractoarelor și mași
nilor agricole pentru campania de
primăvară, în aceste zile de iarnă
mecanizatorii, cooperatorii și cei
lalți lucrători de pe ogoare acordă
o
atenție
deosebită
lucrărilor
de fertilizare a solului. în întregul
județ s-au transportat pe ogoare,
de la începutul anului și pină in
prezent, 130 000 tone gunoi de
grajd. Acțiunea continuă, urmînd
să se transporte pînă în primăva
ră alte 100 000 tone ingrășăminte
naturale. In fiecare unitate lucrea
ză formații specializate, cărora
li s-au alăturat în ultimele zile și
cooperatori cu atelajele trase de
animale. întreaga acțiune se ba
zează pe o largă întrajutorare.
Iată un exemplu.
Formațiile de
mecanizatori de la asociațiile eco
nomice intercooperatiste de creș
tere a vacilor de la Rediu și Grop-

nița au terminat recent de dus în
cîmp tot gunoiul adunat în jurul
grajdurilor.
Imediat,
una
din
aceste formații s-a
mutat la
C.A.P. Românești, unitate din ca
drul aceluiași consiliu agroindus
trial — Movileni. Formația a
transportat astfel în cîmp acum,
în iarnă, circa 5 000 tone gunoi de
grajd. Merită evidențiate și forma
țiile de mecanizatori de la asocia
țiile economice
intercooperatiste
Pașcani, Stolniceni, Prăjescu, Dumești, Erbiceni și Popești, care au
transportat, de asemenea, în luna
ianuarie cite 2 000—2 500 tone fie
care.
în aceste zile, cooperatorii și me
canizatorii din comuna Bivolari
transportă gunoiul de grajd pe
cimp cu 10 remorci trase de trac
toare și 40 de atelaje. Pe cele 120
de hectare, care vor fi însămînțate
cu sfeclă de zahăr, precum și în
livada de pomi fructiferi care se
întinde pe 108 hectare, s-au ad
ministrat, in cursul lunii ianuarie,

Foto : S. Cristian

1 800 de tone îngrășăminte natu
rale. Hotărirea cooperatorilor este
ca, pînă la începerea insămințărilor, să mai transporte cel
puțin
1 500 de tone, adunind și îngrășămintele
naturale de prin curțile
cetățenilor.
în unele cooperative agricole, cum
sint cele din Birnova,
Totoiești,
Mădîrjac, Tansa-Belcești,
Focuri,
Plugari și altele, cantitățile de
gunoi transportate sint mici.
Și
in
comunele Românești, Șipote,
Vlădeni, Andrieșeni și altele
se
găsesc mari cantități de îngrășă
minte organice în jurul sectoare
lor zootehnice și prin curțile cetă
țenilor. Pentru a se obține recolte
mari este necesar ca,
în aceste
zile de iarnă, în toate unitățile agricole să se desfășoare, in con
tinuare, o amplă acțiune de ferti
lizare.

Gh. SUSA
M. CORCACI
corespondenții „Scîntell
*
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Pasiune
84 de ani de triată numără
avocatul Constantin Stefănescu
din Vaslui (strada Mihail Racoviță nr. 6), azi pensionar.
— Am 84 de ani — ne spune
el — conform certificatului de
naștere semnat si parafat. Dar
dacă arăt cum arăt, asta se datorește celei de-a doua pasiuni
a vieții mele — legumicultura,
pe care o practic chiar aici, in
mijlocul orașului.
Si o „practică" excelent, atit
îre solar, cit si in curtea casei,
„in cimp deschis", muncind
citu-i ziulica de mare. Tocmai
aici se află si secretul longe
vității sale.
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Felicitări pentru
I
Lăcrămioara
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In intersecția străzii Republi
cii cu strada Narciselor din mu
nicipiul Bacău, un autoturism a
lovit o femeie. In loc să opreas
că si să-i acorde victimei primul
ajutor, cel de la volan a accele
rat si a dispărut în noapte. Tre
cătorii aflati la ora aceea prin
preajmă s-au repezit să ajute
femeia, dar nici unuia nu i-a
trecut prin minte, pe moment,
să vadă despre ce mașină a fost
vorba sau să-i retină numărul.
Cind a sosit echipajul miliției,
cei din jur au înălțat din umeri.
Toți. în afară de Lăcrămioara
Furdui. elevă în clasa a Vl-a.
Ea isi notase, conștiincioasă, pe
un petic de hirtie, numărul de
înmatriculare al mașinii cu pri
cina : l-BC-9003. Echipajul mili
ției a pornit in căutarea făptașului, nu înainte de a-i adresa
Lăcrămioarei felicitări, Le me
rita cu prisosință.

I Bomboana
I

I

I
I
I
I
I
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amara
Aflăm din ziarul județean
„Steaua roșie" că în municipiul
Tg. Mureș există un magazin
denumit „Bomboana". La intra
rea in „Bomboana", un afiș anunță onor clientela, cu litere
de-o șchioapă : „In această uni
tate vă asigură servicii irepro
șabile brigada de bună servire
condusă de Marton Jolan".
Din același ziar aflăm insă că
una scrie pe perete și altfel se
petrec lucrurile la tejghea.
Deunăzi, pentru că o cumpără
toare a „îndrăznit" să-i ceară
unei vînzătoare două din bana
nele pe care aceasta le ascunse
se sub tejghea, s-a pomenit cu
un potop de injurii, iar respon
sabila „dulcei" unități i-a arătat
ușa.
Si femeia a plecat de la „Bom
boana" cu un gust amar. O
firmă care (cel puțin in acest
caz) nu confirmă.
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Revizor...
I revizuit
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Un caz mai puțin obișnuit ni
te relatează la Procuratura ju
dețului Vilcea. Este cazul lui
E. Mesescu, revizor contabil la
Direcția județeană de poștă si
telecomunicații. De la o vreme,
in timpul controalelor pe care
le efectua, revizorul contabil
dovedise o exigență și intran
sigență care i-au băgat în sperieți pe lucrătorii de la poștă.
Nu trecea cu vederea nici
cea mai mică abatere, nu
admitea nici o justificare. Pe
loc, el aplica amenzi contraven
ționale in dreapta tis stingă,
Numai că, o parte din banii incasați pe amenzile aplicate cu
atita zel n-a fost depusă unde
lei au
trebuie. Mai multe mii
__ de. ...
intrat in buzunarul revizorului,
căruia i-a venit si lui rindul să
fie acum... revizuit.

Cocoțat
pe mărfar
Cu puțin înainte de a intra in
schimbul de lucru. Gybrgy Adalbert, manevrant la Exploata
rea minieră Aghireș. județul
Cluj, a intrat intr-un bufet și a
cerut o „tărie", să se... încăl
zească. Au mai urmat si alte
„tării", care l-au înmuiat de tot.
Știind că in starea in care se
afla nu va mai fi primit la lu
cru. el a dat un telefon la con
ducerea exploatării, rugind să
fie invoit că are de rezolvat niș
te probleme familiale foarte
presante. Apoi, G.A. s-a dus la
gară, s-a cocoțat pe un tren de
marfă, pentru a se întoarce acasă. Amețit de băutură, si-a
pierdut echilibrul si a căzut In
tre rotile vagoanelor, pierzindu-și viata.

I Să fof numere!
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Corespondentul nostru volun
tar dr. Ion Micuț din Curtea de
Argeș ne relatează un episod
de la un proces care a avut loc,
în prezenta a sute de cetățeni,
la casa de cultură din localitate.
Un anume Constantin Popescu
și-a lăsat prietenul la o masă
in restaurant si a ieșit afară,
chipurile să ia... aer. Nu de aer
avea nevoie, ci de banii pe care
„prietenul" ii avea in mașina
parcată afară, după care s-a dus
glonț la un alt restaurant. „Căpsunica". Nici n-a apucat bine să
facă o comandă pentru o masă
copioasă, că s-a si pomenit cu
un lucrător de miliție, care l-a
întrebat citi bani are in buzunar.
— N-am decît 75 de bani.
Si era adevărul-adevărat : 75
de bani erau toți... banii lui. Nu
apucase încă sd-i numere pe cei
pe care-i furase prietenului — și
care se cifrau la mai multe mit
de lei.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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C ORGANIZĂRILE DE PARTID IN FRUNTEA ACȚIUNILOR PENTRU POPULARIZAREA

Șl APLICAREA EXEMPLARĂ A RECENTELOR REGLEMENTĂRI LEGALE
Ca să fie corect aplicate, legile

Disciplina la locul de muncă

trebuie să fie temeinic cunoscute!

unitate de măsură a conștiinței muncitorești,
a răspunderii comuniste

...întreprinderea mecanică de ma
terial rulant Pașcani. Adunările ge
nerale de partid și ale grupelor sin
dicale au dezbătut prevederile De
cretului privind Întărirea ordinii și
disciplinei, cu accent asupra celor mai
frecvente încălcări consemnate in
secțiile de bază și au adoptat planuri
de măsuri politico-educative și tehnico-organizatorice menite să asigu
re prevenirea repetării acestora.
...în fiecare uliță din comuna Greci,
județul Tulcea, agitatorii stau de vor
bă eu mici grupuri de săteni despre
avantajele decurgînd din prevederile
recentelor decrete referitoare la sti
mularea producătorilor
agricoli și
recensămintul animalelor. Cit de
convingătoare au fost aceste con
vorbiri o dovedește faptul că, de pe
acum, prevederile contractelor înche
iate depășesc cu mult cantitatea de
lapte livrată la fondul de stat anul
trecut.
...Circumscripția municipală nr. 24,
cartierul Tătărași din Iași. Periodic,
locatari din apartamentele grupate pe
cite o scară a blocurilor iau parte la
convorbiri inițiate de organizația
de partid, împreună cu Organizația
democrației și unității socialiste și
comitetele de cetățeni, asupra mo
dalităților de aplicare a diverselor
reglementări legale. Temele aborda
te cu precădere : autoaprovizionarea,
întreținerea fondului locativ și a zo
nelor verzi, economia de energie și
apă, respectarea normelor de con
viețuire socială.
Sint doar citeva secvențe semnifi
cative cu privire la modalitățile de
desfășurare a propagandei consacra
te bunei cunoașteri a legilor in ju
dețele Iași și Tulcea. Ca trăsături
comune ale acesteia se disting : in
cluderea in programele unitare coor
donate pe plan județean și al locali
tăților- a unui șir de expuneri, dez
bateri. simpozioane, consultații juri
dice asupra unor legi de larg interes
(la Pașcani tematica programului de
perspectivă in acest domeniu este
stabilită după un sondaj prealabil în
rîndurile „beneficiarilor") ; cuprinde
rea în sfera propagandei juridice a
populației din localități mai îndepăr
tate, cum sînt cele din Delta Dună
rii ; acțiuni complexe, înglobînd
participarea, alături de activiști de
partid și deputați, a unor reprezen
tanți ai justiției, procuraturii, mili
ției ; strădania de a înlătura influen
ța negativă exercitată asupra acțiu
nilor de popularizare a legilor de
limbajul superspecializat, explicarea
cu claritate a prevederilor legale.
Toate acestea sînt realizări meri
torii ale muncii politice. Totuși, deși
s-au făcut în ultimul timp certe pro
grese in activitatea destinată cunoaș
terii temeinice a legilor de către ce
tățeni, aceasta este încă deficitară
sub o seamă de aspecte. în numeroa
se unități din Iași, Pașcani, Tg. Fru

mos, Hîrlău predomină exclusiv ex
punerile, în dauna dezbaterilor și răs
punsurilor la întrebările cetățenilor.
Nu sint puține cazurile cind propa
ganda juridică se limitează la afi
șarea la gazeta de perete a textu
lui unor legi sau la simpla lectură
în colectiv a unor extrase din legi.
Asemenea manifestări de forma
lism și superficialitate se impun cu
atit mai grabnic înlăturate cu cît în
ultima perioadă au fost adoptate un
șir de măsuri și decrete de o deo
sebită importanță pentru buna des
fășurare a activității in industrie,
agricultură, care trebuie să formeze
cu precădere obiectul propagandei
juridice. Spre a asigura cunoașterea
și aplicarea de către fiecare cetă
țean a legilor țării, organizații
le de
partid,
organizațiile de
masă și obștești, consiliile popu-

0 premisă de la care
s-a pornit în activitatea
politico-educativă
în numeroase localități
din județele lași și Tulcea
lare sînt chemate să utilizeze cu In
ventivitate o gamă largă de mijloa
ce ; să organizeze in legătură cu fie
care lege nouă nu numai expuneri,
dar și intilniri sau convorbiri cu di
ferite categorii de oameni ai muncii,
incit printr-un dialog viu să se cla
rifice atit conținutul diferitelor pre
vederi legale, cit și modalitățile de
aplicare a lor, corespunzător sarcini
lor concrete, specificului fiecărui loc
de muncă, să fie puse in evidență
efectele pozitive ale aplicării corecte
a legilor.
Șe cuvine, de asemenea, remarcat că
aria de cuprindere a propagandei ju
ridice este Încă restrinsă ; ea conti
nuă să pătrundă insuficient în sec
toare importante ale vieții sociale —
șantierele de construcții, unitățile co
merciale, alimentația publică, satele
mai îndepărtate de centrele de co
mună ; cu deosebire sînt sporadice
activitățile de popularizare a legilor
printre navetiști și în căminele de
nefamiliști.
Fără a subaprecia rolul și influența
propagandei prin conferințe în do
meniul educației juridice a populației,
se cuvine menționat că în mod com
plet nejustificat mai este deseori ne
glijată activitatea de microgrup, mun
ca politică de la om la om, care In
acest domeniu are o deosebită forță
de inriurire. Lucru explicabil, pen
tru că, adresindu-sg cîtorva oameni
din același Ioc de muncă tn mod di
rect și pornind de la problematica
concretă cu care ei se confruntă zil
nic, se creează posibilitatea unor in
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însă iluzia că dezbaterea în adunări
generale va pune capăt chiar de a
doua zi actelor de indisciplină. Și
am acționat în consecință.
Cu prilejul controalelor efectuate în
serile zilelor următoare s-a stabilit
că 50 de muncitori părăsiseră locul
de muncă cu peste o oră înainte de
încheierea programului. Temei pen
tru a continua acțiunile. Comisia de
disciplină a fost ajutată să desfășoare
o activitate mal vie, mai eficientă,
cazurile discutate fiind larg popu
larizate. La gazeta de perete au
apărut articole prin care erau
criticați cei ce încălcau normele
disciplinei muncitorești. Pe baza
unor calcule, expuse cu ajutorul
unor afișe și panouri, s-a demonstrat

Din experiența
organizațiilor de partid
de la uzina cocsochimică
din Galați
ce volum de producție se pierde da
torită absentelor nemotivate, abateri
lor de la disciplina tehnologică.
Intransigența față de cei care au
abateri și... perseverează în comiterea
lor nu s-a limitat la consemnarea acestora la gazeta de perete. Iată, or
ganizația de bază din schimbul B,
secția cocsificare 1, a analizat activi
tatea comunistului Emilian Bunduc,
maistru la bateriile 1 și 2. și a ho
tărît sanctionarea sa cu vot de blam
cu avertisment pentru modul defec
tuos în care a asigurat organizarea
locului de producție, pentru acte re
petate de indisciplină. Manifestarea
deschisă, promptă a spiritului critic,
a atitudinii ferme față de orice încăl
care a principiilor șl normelor morale
de către comuniști, și cu atît mai mult
de către cei învestiți cu munci de
răspundere, a fost remarcată și în
adunarea generală a organizației din
schimbul A, cocserie 2. Toleranta ma
nifestată de subinginerul Constantin
Alupei, șef de schimb al unui im
portant loc de muncă, a permis unor
lucrători ca Uie Berezovschi. Andrei
Gheorghiță și Dumitru Olaru să se
prezinte la program în stare de
ebrietate. Și asta pentru că el însuși
oferea un prost exemplu de aceeași natură, fapt pentru care i
s-a retras mandatul de membru al
biroului- organizației de bază. Iar
critica dreaptă și severă a țintit și
mai departe : l-a vizat pe șeful de
secție coordonator, Dan
Popescu :
„Faptul că sub ochii tovarășilor din

conducerea secției — și de ce să nu
recunoaștem — chiar din dispoziția
acestora, la bateriile 5 și 6 se încalcă
in mod flagrant instrucțiunile de lu
cru, stingindu-se cu apă ușile care
ard, face ca acestea să nu mai fie
curățate, ele nu se mai etanșează și
se ajunge astfel la degradarea ar
măturilor metalice ale cuptoarelor
și, implicit, a zidăriei acestora".
Colectivul uzinei cocsochimice a de
venit tot mai conștient de faptul că
nerealizările uzinei lor influențează
in mod direct activitatea combinatu
lui insuși. Iată de ce comuniștii au
trecut la aplicarea operativă, in prac
tică, a programelor de recuperare a
restanțelor, prin exploatarea instala
țiilor la întreaga capacitate de pro
ducție. De curînd. aici se aplică cu
succes o nouă tehnologie de întreți
nere in exploatare pentru o perioadă
mai îndelungată. S-a început cu ba
teria 2. In același timp, bateria
1 a fost reproiectată pentru re
parații capitale ; cu acest prilej
au fost eliminate părțile care
s-au dovedit slabe in exploatare.
In plus, s-a asigurat ca toate mate
rialele și furniturile să fie româ
nești. O atenție deosebită se acordă
asigurării și formării cadrelor care
vor deservi noile investiții". în
tregul
efectiv de maiștri este
asigurat. Recrutăm in continuare
personal muncitor ingrijindu-ne de
formarea și perfectionarea pregătirii
lui profesionale — ne spunea tova- <
rășul Aurel Manolache. directorul
uzinei. Mai greu este cu asigurarea
inginerilor. Și asta deoarece in politehnicile din tară nu există nici o
secție pe profil de cocsari". Mai in
glumă, mai in serios, dinsul ne-a
spus că ar fi solicitat să vină la Ga
lati specialiști cocsari din ministerul
de resort, dar și acolo nu este decît
imul singur.
încheiem rîndurile
de față prin
consemnarea opiniei unui comunist,
maistrul cocsar Gheorghe Haivas.
venit în uzină din 1971. cînd a pornit
cocseria : „Avem sarcini de mare
răspundere in asigurarea cu cocs a
combinatului și deci a metalului pen
tru tară. Iată de ce fiecare comunist
este pătruns de răspunderea care o
poartă pentru mobilizarea tuturor
tovarășilor săi de muncă Ia depășirea
greutăților și neajunsurilor, acțio
nează cu fermitate pentru prevenirea
oricăror abateri, ia atitudine pe loc
fată de cei care nu înțeleg să res
pecte disciplina socialistă".
Cuvîntul unui comunist care. în aceste zile, poate fl considerat cuvîn
tul tuturor celor 1 100 de comuniști al
uzinei cocsochimice ce lucrează In
vatra cu foc continuu gălăteană pen
tru obținerea de cocs românesc.

Virqil GHEORGHIȚĂ

Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației
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Tudor OLARU
Neculai AMIHULESEI
Manole CORCACI

Sfirșitul lunii octombrie 1981. Mo
ment de mare însemnătate, moment
de bilanț in activitatea Combina
tului siderurgic de la Galati : a
avut loc intilnirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, cu activul de partid din ca
drul combinatului, combinat care,
prin producția realizată, reprezintă
jumătate din siderurgia țării. Anali
za profundă efectuată și indicațiile
date cu acest prilej au avut ca obiec
tiv principal cocsul, „pîinea furna
lelor", fără de care nu se poate con
cepe fabricarea fontei și, in final, a
oțelului de care patria are atita ne
voie. „Să facem totul ca in anul 1982
să rezolvăm aici, la Galați, proble
ma cocsului ; să nu mai fie nevoie
să aducem cocs din import. De acord
„Așa va fi" — s-a răspuns
atunci. Muncitorește, hotărît.
...Uzina cocsochimică. Locul de
muncă cu foc continuu a 1 100 de co
muniști. In adunările generale de
partid din cele 19 organizații de bază
din luna noiembrie au fost prezentate
ca punct distinct al ordinii de zi sar
cinile ce stau în fața comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii, reieșite din
intilnirea secretarului general al
partidului cu activul de partid. Exem
plele cuprinse în analize, cu date de
sinteză la nivelul uzinei și combina
tului, au fost completate cu fapte și
stăYi de lucruri — privite în mod cri
tic și autocritic — de la fiecare loc
de muncă. „Drumul spre o nouă cali
tate înseamnă drumul către ordine și
disciplină la fiecare loc de muncă,
către formarea și dezvoltarea
unei
atitudini înaintate fată de muncă" —
a fost laitmotivul cuvîntului participanților la dezbateri.
De ce a fost necesară o astfel de
Intervenție prin organizațiile de
partid? Întrebarea am adresat-o to
varășului ' Nicolae David, secretarul
comitetului de partid din uzină :
— Dintr-un studiu efectuat de co
mitetul de partid a rezultat că. spre
exemplu, la secția pregătire cărbune,
în 10 luni ale anului ’81, la fiecare
trei muncitori s-au înregistrat cinci
zile de absențe nemotivate. In secția
de întreținere și reparații mecanice
la fiecare doi muncitori cite patru
zile, iar la secția 2 cocserie, în medie,
fiecare muncitor a absentat nemotivat
cel puțin trei zile. Și unii dintre aceștia erau membri de partid. Deci și
ei „contribuiseră" la nerealizarea a
192 000 tone de cocs. Cum să pretindă
altora un comportament înaintat cînd
ei înșiși nu ofereau exemple demne
de urmat? Am făcut din aceasta o
problemă In adunările generale de
partid : disciplina viza atît prezența
la program, cît și folosirea tot mai
productivă a fondului
de timp de
lucru, respectarea strictă a tehnolo
giilor de fabricație. Nu ne-am făcut
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tervenții prompte, eficiente. O ase
menea activitate s-a desfășurat în
aceste zile in comuna
LuncavițaTulcea, unde agitatorii șl înainte de
toate cadrele de conducere ale coo
perativei — președintele, vicepre
ședintele, inginerul — au purtat dis
cuții cu grupuri de săteni asupra
proiectului de Lege privind retri
buirea muncii in C.A.P. — discuții
nu „în general", ci în primul rînd
in legătură cu acele paragrafe care
ii priveau nemijlocit. Aceste discuții
au stîrnit interes în rindul coopera
torilor, au prilejuit numeroase cal
cule din care oamenii și-au putut da
seama de avantajele asigurate de
noile reglementări celor ce vor lu
cra in zootehnie, celor ce vor obține
producții agricole mari.
Numai
instruirea și îndrumarea
sistematică a colectivelor de agita
tori sînt în măsură să imprime ac
tivității lor un grad superior de efi
ciență. Atrage atenția în acest sens
practica
încetățenită de comitetul
de partid de la întreprinderea de
material rulant Pașcani de a pune
lunar la îndemina propagandiștilor
și agitatorilor o sinteză a celor mai
importante hotăriri de partid (ela
borată la punctul de documentare
politico-ideologică), precum și o
prezentare sintetică a noilor regle
mentări legale de interes general
(întocmită de juristul întreprinderii).
Desigur, cunoașterea legilor este
doar primul pas ; următorul, la care
munca politică poate și trebuie să-și
aducă întreaga contribuție, este mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii
la aplicarea lor consecventă, crearea
unei puternice opinii publice împo
triva oricăror încălcări ale legilor.
Un aport substanțial în acest sens
îl poate aduce propaganda vizuală.
Experiența a numeroase organizații
de partid arată că propaganda vizua
lă este eficientă in măsura în care
nu se limitează la popularizarea unor
obiective cu caracter general sau a
unor texte de legi, ci le raportează
nemijlocit la sarcinile specifice fie
cărui loc de muncă, stăruind totoda
tă asupra căilor și modalităților
prin care acestea pot fi transpuse in
viață.
Asemenea celorlalte domenii ale
■ activității politico-edițpative, acțiu
nile destinate popularizării perma
nente a hotărîrilor de partid și legi
lor țării, precum și mobilizării opi
niei publice pentru aplicarea neabă
tută a prevederilor și reglementări
lor stabilite, își pot spori eficiența
prin lărgirea continuă a sferei de
cuprindere, prin caracterul lor sis
tematic, prin combativitate, accesi
bilitate, și — nu in ultimul rîrid —
prin înlăturarea oricăror manifestări
de superficialitate și formalism.

LEGUME

CARTOFI

Prin valorificarea
resurselor locale
-sporuri de produse
agroalimentare pentru județ
și pentru fondul central
Convorbire cu tovarășul Ștefan

—

298%

PANAITIU

prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

I
I

I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
I

fi corespondenții „Sctnteirj

Grafice de Tudor Ispas

— După informațiile pe care le de
ținem, județul Botoșani a reușit să
se autoaprovizioneze incd din 1981.
Este o realitate ?
— E adevărat. Era, dealtfel, și o
obligație a județului nostru, dată
fiind ponderea pe care o ocupăm in
agricultura țării. Figurăm intre pri
mele 10 județe — ca suprafață arabi
lă, și între primele 4 — ca număr
de animale la 100 ha teren. Ca
urmare, ocupăm aproximativ ace
leași locuri la producțiile de cereale,
carne, lapte și cartofi și ne situăm
pe poziții superioare la toate cele
lalte produse destinate aprovizionă
rii
populației.
De
aceea,
cu
excepția unor soiuri de legume extratimpurii, îndeosebi tomate, și a viței
de vie pentru struguri de masă — a
căror cultivare nu este eficientă la
noi, datorită condițiilor generale cli
matice — județul nostru a reușit să
se autoaprovizioneze încă de anul
trecut.
— Am putea spune, deci, că s-a
conturat o anumită experiență po
zitivă ?
— Referindu-ne strict la aplicarea
principiilor autoaprovizionării, după
un an de practică, s-ar putea vorbi
doar de un inceput de experiență.
Cu toate că numai din gospodăriile
populației s-au livrat statului, anul
trecut, circa 12 000 tone carne, peste
130 000 hl lapte, 3 200 tone cartofi,
372 tone cereale, 753 tone legume,
274 tone fasole și alte produse, ceea
ce ne situează, din acest punct
de vedere, intre primele 5 județe ale
țării. Dar mai
semnificative decît
rezultatele obținute sint două aspec

te, care pot fi considerate orientări
de bază in infăptuirea autoaprovizio
nării : 1) Sub îndrumarea comitetului
județean de partid s-au stabilit in
amănunt — acționindu-se in acest
temei — programul de autoaprovizionare teritorială, incepind de la
nivelul județului pină la fiecare oraș
sau comună, și sarcinile de pro
ducție ; 2) prin măsurile adop
tate avem garanția că in anul 1982
vom spori considerabil atit fondul
de consum județean, cit și contribu
ția județului la formarea fondului
centralizat al statului. Legat de ulti
mul aspect și luînd drept bază rezul
tatele anului 1981, județul nostru va
livra, in acest an, fondului central al
statului cu 23 la sută mal multă car
ne, cu 60 la sută mai mult lapte, cu
99 la sută mai multe cereale șl car
tofi, un număr dublu de ouă și o
cantitate triplă de legume.
— Cum s-au calculat aceste ni
veluri ?
— Am pornit de la reevaluarea tu
turor resurselor de care dispune ju
dețul, a stării de fertilitate a tere
nului, a disponibilului de torță de
muncă, a efectivelor de animale,
concluziile la care am ajuns cristalizîndu-se în indicatorii de plan pe
care i-am citat. In plus, noile regle
mentări, avantajele create producă
torilor agricoli creează premise favo
rabile unei valorificări intensive a
tuturor resurselor. Dealtfel, încă din
toamna trecută ne-am preocupat mai
îndeaproape ca oricînd pină acum de
calitatea semănăturilor, de efectuarea
pe întreaga’ suprafață a arăturilor, in
prezent urmărind lucrările de ferti-

Uzări, desecări șl îndiguiri, de repa
rare a mașinilor și utilajelor agricole,
în vederea realizării unei cantități
triple de legume, cele 2 650 ha desti
nate acestei culturi au fost ampla
sate numai în sistem irigat și cu po
sibilități de transport operativ. Su
plimentar,
pentru
aprovizionarea
populației locale, in fiecare unitate
agricolă a fost rezervată cite o su
prafață destinată legumiculturii, iar
in orașele județului se va trece în
mod hotărît la cultivarea cu legume
a tuturor suprafețelor nefolosite ori
„utilizate" pină acum doar pe hirtie.
— Inclusiv a spațiilor pe care unii
constructori lasă abandonate, ani in
șir, diferite materiale ?
— Cu atît mai mult a acestora. Re
cunoaștem în mod autocritic că n-am
intervenit energic mai de mult pen
tru a curma cu desăvîrșire asemenea
situații. Dealtfel, in cele peste 40 ha
depistate in municipiul Botoșani,
aproape 30 ha la Dorohoi și cite
10—12 ha la Darabani și Săveni, fi
gurează și asemenea spații ca acelea
la care v-ați referit. De asemenea,
la ora actuală se lucrează intens in
vii și livezi, la pregătirile pentru
plantarea a cel puțin 100 000 pomi
fructiferi, ameliorarea pajiștilor și
fînețelor, creșterea ponderii efecti
velor din zootehnie, ameliorarea ra
selor. Acestor preocupări li se adaugă
altele, a căror importanță nu poate
fi nici ea neglijată ; sporirea produc
ției de pește pe actualul luciu de apă
și
amenajarea
de
noi
bazine
piscicole, dezvoltarea gospodăriiloranexă in unitățile cu consumuri co
lective etc.,
toate înscriindu-se tn

programul de valorificare intensivă
a resurselor de care dispunem.
— V-am supune atenției următoa
rea constatare statistică : in timp ce
comune ca Virfu Cimpului, Bucecea
și altele au livrat, anul trecut, peste
800 litri lapte de la fiecare vacă din
gospodăriile populației, altele n-au
ajuns nici măcar la 100 litri.
— Intr-adevăr, așa este, diferențe
mari semnalindu-se nu numai
la
producția de lapte. Statisticile la
care v-ați referit au fost întocmite
tocmai in Scopul unei cunoașteri amănunțite a situației reale, a con
tribuției aduse la fondul de stat de
fiecare gospodărie personală. Pe
acest temei, colective ale consiliului
popular județean și ale organelor de
specialitate s-au deplasat in fiecare
dintre comunele cu rezultate slabe,
au analizat cauzele
și au stabilit
împreună cu cetățenii și primăriile
măsurile cuvenite de îndreptare
a situației. Problemele mai di
ficile, care le depășeau competența,
au fost supuse spre rezolvare co
mitetului executiv al consiliului
popular județean sau biroului comi
tetului județean de partid.
— Erau atît de complexe aceste
probleme ? Nu se puteau rezolva și
pină acum ?
— Situația se datorează, In prin
cipal, stilului defectuos de conlucra
re cu cetățenii al unor primării co
munale,
precum și superficialității
in coordonarea activității de contrac
tări și achiziții. Este vorba de fap
tul că foarte frecvent această răs
pundere a fost
lăsată numai
pe
seama cooperației de consum
ori

pur și simplu... la voia tntlmplărit.
— Faptul că vorbiți la timpul tre
cut ne face să înțelegem...
— ...Da, că prin măsurile adopta
te în comune precum Hlipiceni, MiIeanca, Lunca și Prăjeni, în nici un
caz nu se va mai repeta situația anilor anteriori. Principalul obiețtiv
este cultivarea fiecărui metru pătrat
de pămint, valorificarea cît mai eficientă a tuturor posibilităților de
producție. Astfel, pentru sporirea efectivelor de animale în gospodări
ile populației, o treime din suprafa
ța loturilor din folosința cooperato
rilor va fi ocupată cu plante de nu
treț, cu producții ridicate. De ase
menea, cresc suprafețele ce vor
fi cultivate cu plante oleaginoa
se, sfeclă de zahăr și legume.
Printr-o valorificare mai judicioasă
a efectivelor de animale ne-am pro
pus să ajungem cit mai aurind la
stadiul în care fiecare gospodărie
de la sate să dețină o vacă pentru
lapte, o bovină pentru îngrășat, doi
porci, peste 20 de ol șl 40—50 păsări
anual.
— Noile cerințe In domeniul auto
aprovizionării au generat numeroa
se inițiative valoroase. Ce se între
prinde in județul Botoșani pentru
cunoașterea și generalizarea aces
tora ?
— Aș începe prin a evidenția ini
țiativa de la Dorohoi, potrivit care-®
ia întreprinderile industriale au pre
luat și vor lucra în acord global su
prafețe cu diferite culturi aparținînd cooperativei agricole locale.
Inițiativa a fost generalizată deja la
nivelul tuturor orașelor din județ-

l

In plus, pentru completarea forței
de muncă în unitățile suburbane, adunările cetățenești din satele res
pective au hotărît ca toți cei ce fac
naveta la oraș să se încadreze și în
formațiile de lucru de pe ogoare.
Experiențe valoroase s-au relie
fat și in unele unități de con
sum colectiv, mai cu seamă în ce
privește organizarea gospodăriiloranexă, cultivarea unor suprafețe de
teren încă nevalorificat. Acolo unde
s-au făcut simțite imobilismul, starea
de automulțumire au intervenit, cu
promptitudine, organele locale. Am
plu popularizate au fost și experien
țele comunelor Trușești, Sulița și
Stăuceni, privind creșterea animale
lor în gospodăriile populației și cul
tivarea legumelor. Am folosit
în
acest scop și sesiunile consiliilor
populare, adunările cetățenești ori
ale cooperatorilor. Vom utiliza, de
asemenea, invățămintul agrozooteh
nic, celelalte forme și modalități ale
muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative.
Pentru că, așa cum a precizat se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, autoapro
vizionarea teritorială, principiile acesteia reprezintă nu doar o moda
litate echitabilă de repartizare a
produselor agroalimentare, ci și o
problemă de conștiință, care se cere
înțeleasă și Înfăptuită de către toți
cetățenii patriei.
Convorbire realizată de

Silvestri A1LENE1
corespondentul
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IN Ml NOU, STIMUIĂTID, CREAT PRIN RECENTHE MĂSURI PRIVIND CREȘTEREA COINTERESĂRII PROEMICATORIEOR AGRICO1I

ZOOTEHNIA are toate condițiile
pentru o dezvoltare mai accelerată
in ansamblul agriculturii noastre
ClTEVA DATE Șl COMPARAȚII CARE PUN IN EVIDENTĂ POSIBILITĂȚILE MARI DE SPORIRE A PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE. NECESITATEA
VALORIFICĂRII MAI BUNE A TRADIȚIEI Șl A EXPERIENȚEI ÎNAINTATE IN CREȘTEREA ANIMALELOR
Dezvoltarea susținută a agriculturii în ultimii 15 ani repre
zintă una din realitățile societății noastre socialiste. Ea demon
strează rezervele înseninate de care dispune această ramură
de bază a economiei, pentru a-și mări considerabil și in acest
cincinal producțiile. în etapa care urmează, calitatea vieții este
nemijlocit condiționată de acest proces.
Așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele țării, in cuvintarea

ținută cu prilejul ceremoniei omagiale din 26 ianuarie, numai
în deceniul anilor ’70 agricultura s-a dezvoltat de 1,6 ori, con
tribuind alături de industrie la progresul general al patriei.
Astfel, in perioada 1976—1980, ritmul mediu anual de dez
voltare a agriculturii a fost in România 4,2 la sută, in Ceho
slovacia 2,1 la sută, în R. D. Germană 1,2 la sută, in Ungaria
2,3 ia sută, in U.R.S.S. 1,6 la sută, in Austria 1,2 la sută, in

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale
a agriculturii — factorul primordial al sporirii
producțiilor agroalimentare
de la 121 hectare la 67 hectare, iar
volumul îngrășămintelor chimice utilizate a crescut de 4,2 ori. In aceeași
perioadă, numărul autocombinelor a
crescut de la 292 în 1965 la 1 325 în
1970 și la 38 994 in 1980. Agricultura

Este deosebit de important să con
semnăm că in perioada 1965—1980,
numărul tractoarelor fizice folosite
in agricultură a crescut cu 80 la sută,
permițind reducerea suprafeței ara
bile ce revine pe un tractor fizic

dispunea, de asemenea, la sfîrșitul
anului 1980 de 2 047 500 hectare su
prafață agricolă amenajată pentru
irigat, din care 1 954 800 hectare teren
arabil, reprezentînd 20 la sută din
suprafața totală arabilă a țării.
în aceste condiții de intensificare
a agriculturii, la nivelul anului 1980,
s-au produs 20,2 milioane tone de
cereale boabe, 4,1 milioane tone car
tofi, 5,6 milioane tone sfeclă de
zahăr, 3,6 milioane tone legume total,
înregistrindu-se creșteri considerabi
le față de media anilor 1961—1965.

Dinamica producției principalelor produse vegetale în România
Media anuală — mii tone

Cereale total
— gnu
— porumb
— floarea-soarelui
— sfeclă de zahăr

— la sută —

1961—1965

1966—1970

1976—1980

10 886,7
4 415,7
5 852,7
503,8
2 637,2

12 727,3
4 748,9
7 239,2
727,5
3 513,1

19 383,2
6 153,7
11 096,4
825-4
6 134,5

Corespunzător volumului total de
produse agricole vegetale realizate,
nivelurile de producție pe locuitor au
fost superioare unor țări cu agricul
tură dezvoltată. La cereale, de
exemplu, luînd in calcul numai pro

în 1976—-1980 față de :
1961—1965
1966—1970

152,3
129,6
153,3
113,5
174,7

178,0
139,4
189,6
163,8
232,6

ducția de grîu și porumb, producția
pe locuitor era in 1980 : in România
793 kg, în Bulgaria 680 kg, în Ceho
slovacia 405 kg, în U.R.S.S. 406 kg,
în Austria 332 kg, în Franța 609 kg.
Ca urmare a dezvoltării bazei teh

nico-materiale a agriculturii în do
meniul producției animale s-au ob
ținut, de asemenea, insemnate creș
teri în perioada 1965—1980 atît la
efectivele de animale, cît și la pro
ducțiile acestora.

Evoluția efectivelor de animale și a producției animaliere în România
Media anuală
1
1961—1965

1966—1970

— la sută —

1976—1980

in 1976—1980 față de :
1961—1965 1966—1970

Efective de animale — mii capete —
bovine
porcine
ovine
păsări

4 639,2
4 835,0
12 217,4
39 022,0

5 127,2
5 668,5
13 915,6
46 542,0

6 361,4
9 997,2
14 818,2
90 858,0

137,1
206,8
121,3
232,8

124,1
176,4
106,5
195,2

1 044,0

1 316,0

2 418,0

231,6

183,7

391,0
415,0
134,0
104,0

476,0
563,0
138,0
139,0

651,0
1 105,0
187,0
475,0

166,5
266,3
139,5
456,7

136.8
196,3
135,5
341,7

Producții totale — mii tone —

Carne total
din care :
— bovine
— porcine
— ovine
— păsări
Cu toate acestea, comparativ, cu
multe țări, înregistrăm incă produc
ții medii sub potențialul productiv al
animalelor, deși au fost create condi
ții pentru concentrarea, specializarea
și modernizarea producției, realizindu-se un sistem industrial de creș
tere a animalelor la nivelul tehnicii
mondiale. Aceste condiții au favo
rizat sporirea efectivelor de animale
la toate speciile. In comparație cu
țările mari crescătoare de animale
din Europa, indicele de creștere a
efectivelor, in România, este supe
rior în anul 1980, față de anul 1975.
La bovine, de exemplu, creșterea
este de 105,9 la sută in România, in

timp ce în R.D. Germană se înre
gistrează 103,4 la sută, in Ungaria
— 100,7 la sută, in U.R.S.S. — 103,6
Ia sută, în R.F. Germania — 104,3
la sută, iar in Franța, Austria și Da
nemarca nu s-au Înregistrat creșteri.
Creșteri importante am realizat și
la efectivul
de porcine care,
în
aceeași perioadă, a sporit cu peste
2,7 milioane capete, reprezentînd o
creștere de 130,1 la sută, față de
numai 118,1 la sută în Cehoslovacia,
111,9 la sută în R.D. Gernlană, 119,8
la sută in Ungaria, 126,7 la sută in
U.R.S.S., 113,8 la sută în Austria,
110,6 la sută în R.F. Germania. Și la
ovine creșterea este superioară ma

jorității țărilor din Europa. Față de
acest ritm superior de creștere a
efectivelor, producțiile medii pe
animal,
și îndeosebi producția de
lapte nu se situează la nivelul în
registrat in țările amintite. în anul
1980, producția medie de lapte in
țara noastră a fost de numai 1960
litri, față de 2 656 litri în Bulgaria,
3 185 litri în Cehoslovacia, 3 407 litri
în
R.D. Germană,
3 704 litri în
Ungaria, 3 492 litri în Austria, 3 365
litri în Franța, 4 401 litri în Dane
marca, 4 538 litri în R. F. Germania.
Este evident că un asemenea nivel
nu exprimă condițiile favorabile de
creștere a animalelor din România.

H ÎNCEPUT DECENSĂMlNniL ĂNIMHEEIDB OOMESTICE
Cum se desfășoară această importantă acțiune
OLT
Datorită măsurilor organizatorice
luate, în' toate localitățile județului
Olt recensămîntul animalelor se des
fășoară în bune condiții, in sensul că
fiecare comisie înscrie în formulare,
conform legii, animalele declarate
de cetățeni, de unitățile agricole. In
comuna Oporelu a crescut an de
an numărul animalelor atît în coope
rativa agricolă, cît și în gospodăriile
populației. Acum, gospodarii de aici
declară comisiilor de recensămint
animalele pe care le dețin. Cele
patru sate ale comunei au fost re
partizate în trei sectoare — Oporelu,
Rădești și cel de-al treilea sector
format din satele Beria de Sus și
Beria de Jos. „Este un lucru firesc
— ne spune tovarășul S. Burciu, pri
marul comunei, președintele comisiei
comunale de recensămint — ca fiecare
cetățean să declare animalele pe
care le are. Noi am arătat oamenilor
că e bine să se știe cite animale
există în fiecare localitate, județ și
in țară, pentru a se putea stabili
măsuri în vederea creșterii lor nu
merice și calitative. în primele două
zile s-a efectuat recensămîntul ani
malelor în peste 280 de gospodării,
din cele 760 existente în comună. Și
încă o remarcă. La supracontrolul
efectuat prin sondaj nu a fost de
pistat nici un animal nedeclarat co
misiei de recensămint".

Din discuțiile avute cu un mare
număr de gospodari din comuna
Oporelu am reținut atenția care
se acordă aici recensămîntului ani
malelor, cunoașterii de către aceștia
a importanței noilor reglemerttări.
Ion Nicolescu, unul dintre gospoda
rii din Oporelu, ne-a spus: „Atît eu,
cît și soția mea lucrăm în ferma
zootehnică a cooperativei agricole.
Creștem animale și în gospodăria
proprie. în fiecare an livrăm la fon
dul de stat, pe bază de contract, doi
viței, precum și diferite produse. Am
înțeles de ce este necesar ca statul
să cunoască exact cite animale sînt
in unitățile agricole și in gospodă
riile populației. în felul acesta se
va putea ști ce trebuie făcut pentru
dezvoltarea sectorului zootehnic. In
ce mă privește, voi contribui și de
acum încolo cu animale contractate
și produse animaliere la fondul de
stat". Asemenea opinii am consem
nat și de la Ionela Pleșa, Oprea Florea și de la multi alți gospodari din
comuna Oporelu, care sprijină activ
operațiile de înregistrare de către
comisiile de recensămint a tuturor
animalelor pe care le dețin. (Emilian Rouă).

BISTRITA-NĂSĂUD
■
în comunele și satele județului
Bistrița-Năsăud, in cele 401 sectoa

re, tot atîția recenzori au început
efectuarea recensămîntului animale
lor. Au fost de asemenea la posturi
recenzorii-șefi, membrii comisiilor
teritoriale de control, astfel îneît se
poate afirma că încă de la început
operațiile de înregistrare se desfă
șoară cu seriozitate și rășpundere.
Ne-am convins de aceasta urmărind
cum se face înregistrarea animalelor
pe raza comunei Șieu-Măgheruș,
arondată în 5 sectoare care cuprind
mai bine de 900 gospodării ale popu
lației, precum și unități socialiste de
stat și cooperatiste.
Pe tehnicianul veterinar loan
Șomfelean l-am întîlnit în sectorul
nr. 2 Chintelnic, la casa gospodaru
lui Vaier Molțam, unde tocmai ter
minase de înregistrat bovinele, por
cinele și păsările, pe categorii. In
bătătură se afla și operatorul însămințător Vasile Rotaru, un fel de
„asistent tehnic" al recenzorului, de
legat pe lingă acesta tocmai în sco
pul de a incadra exact animalele in
clasele de calitate stabilite. în sec
torul nr. 1 Șieu-Măgheruș, recenzorul-șef ne-a propus o primă verifi
care a muncii întreprinse de recenzorul Dorina Dobra, tehnician la con
siliul popular. Am trecut pe la gospo
dăriile cetățenilor loan Sigmirean,
loan Fazekaș, Vasile Țigăuan și
ne-am convins de seriozitatea cu care
s-a lucrat, de faptul că cetățenii spri
jină fără rezerve această importantă
acțiune de inventariere a animalelor

Franța 3,2 la sută. în Danemarca 2.7 la sută, în R. F. Germa
nia 2,1 la sută, in Olanda 2,7 la sută. Comparind ritmurile
medii de creștere a pruducției agricole, desigur, trebuie să
ținem seama de baza de pornire, care în urmă cu 15—20 de
ani in țara noastră era sub nivelul multora din țările amin
tite, atît in ceea ce privește dotarea agriculturii, cit și nivelul
producțiilor agricole.

Pășunile și finețele — aproape 19 la sută din
suprafața agricolă — importante rezerve
de sporire a producției zootehnice
In vederea sporirii potențialului
biologic al animalelor, îmbunătăți
rii raselor și populațiilor de anima
le, s-au aplicat cele mai moderne
tehnici și metode de reproducție și
ameliorare. Pentru crearea acestor
condiții s-a apelat (uneori în mod
abuziv) la importuri de animale vii
și material seminal.
Natalitatea la toate speciile de ani
male și producțiile obținute nu co
respund insă condițiilor create în
zootehnie. în această direcție sînt
necesare incă eforturi susținute pen
tru atingerea unor indici superiori
care să creeze posibilitatea reînnoirii
anuale a unui procent din efectivul
matcă îmbătrînit. Asigurarea unui
consum alimentar optim, echilibrat
in proteină și calorii de origine ani
mală și depășirea actualului sold de
ficitar in comerțul exterior cu pro
duse agricole, care prezintă dezavan
taje și pe care economia nici nu și-l
poate permite în actuala criză mon
dială de energie și materii prime,
implică o conduită tehnologică în
care randamentul pe animal să
constituie principala cale de sporire
a producțiilor animaliere.
Dacă ne oprim asupra producției
de lapte pe locuitor, de pildă, în 1986
in România s-au realizat 231 kg, deși
ponderea suprafețelor cu pășuni și
finețe este de 18,8 la sută în totalul
suprafeței agricole, față de U.R.S.S.
cu 340 kg lapte și o pondere a pă
șunilor și fînețelor de 14,4 la sută,
Cehoslovacia cu 392 kg și, respec
tiv, 13,2 la sută pășuni și finețe,
R. D- Germană — cu 490 kg și 11,4
la sută pășuni și finețe, Franța cu
626 kg și 23,6 la sută pășuni și finețe,
Danemarca cu 1 000 kg lapte pe lo
cuitor și numai 6,1 la sută pășuni și
finețe, producția de cereale pe locui
tor fiind, așa cum s-a arătat, supe
rioară în România față de țările
menționate.
Alături de structura suprafeței agricole favorabilă pentru creșterea
animalelor, incărcătura de animale
la 100 hectare teren agricol eviden
țiază un potențial superior multor
țări din Europa în ce privește dez
voltarea zootehniei. La bovine, de
exemplu,
România se situează în
rindurile țărilor cu o încărcătură
mare de animale ; astfel, în timp ce
la noi s-a ajuns la 46 bovine la 100
hectare, in Bulgaria
sint
32, in
Ungaria — 31, in U.R.S.S. — 21, in
Iugoslavia — 41, in Spania — 17, în
Grecia — 12. O situație și mai bună
avem in ce privește incărcătura de
ovine la 100. hectare, numărul aces
tora fiind de 111 in România, față
de 38 in Franța, 99 în Grecia, 60 in
Italia, 54 in Iugoslavia, 54 în Spa
nia, 84 in Turcia, 26 in U.R.S.S., 164
in Regatul Unit, ca să ne comparăm
numai cu țările mari crescătoare de
ovine din Europa.
Ce rezultă din aceste comparații ?
în primul rînd că sint posibilități
mari de sporire a producției zooteh
niei atît in ce privește
structura
suprafeței, cit și incărcătura de ani
male.
Existența unei
asemenea
structuri a suprafeței agricole,
în
care pășunile și finețele dețin o pon

dere de aproape 19 la sută, demon
strează condițiile deosebite pe care
le avem pentru a ajunge la o
zootehnie de inalt randament și efi
cientă cu posibilități de a obține
produse animale — carne, lapte, lină
— in cantități mai mari și la costuri
cît mai scăzute. Aceasta tocmai
ținînd seama de faptul că furajele
obținute de pe pășuni și finețe sint
mai ieftine și in unele cazuri chiar
mai valoroase decît cele bazate pe
cereale și resursele lor secundare.
Tocmai de aceea, secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, in repetate rînduri și cu
deosebire la recenta consfătuire pe
problemele agriculturii atrăgea aten
ția asupra necesității de a se trece
la măsuri hotărîte, la nivel național,
pentru executarea de lucrări care să
ducă la creșterea potențialului pro
ductiv al pășunilor și finețelor. In
această direcție trebuie să se acțio
neze incă de pe acum cînd se cer
desfășurate ample lucrări de ferti
lizare, reînsămînțare îndeosebi cu
leguminoase a pășunilor și fînețelor,
lucrări complexe care să ducă la
regenerarea acestora. în zonele de
cîmpie ale țării trebuie să se ajungă
chiar la dublarea producției la
hectar pentru a se putea satisface
nevoile reale dă efective concen
trate aici.
Pornind de la faptul că funcția de
bază a agriculturii a fost dintotdeauna și va fi și în viitor satisfa
cerea consumului alimentar al popu
lației, partidul pune în fața acestei
ramuri de bază a economiei sarcina
asigurării nu numai a disponibili
tăților energetice și proteice la ni
velul necesarului, ci și de a le avea
într-o structură optimă, pe aceste
criterii fiind fundamentat programul
de autoconducere și autoaprovizionare în profil teritorial.
Interdependența dintre producție șl
consum este astăzi exprimată de in
dicatori cantitativi (numărul de ca
lorii și cantitatea de proteină pe lo
cuitor și pe zi, disponibile și respec
tiv consumate), cît și indicatori ca
litativi care reflectă corelația pozitivă
dintre agricultură și nivelul de trai
(ponderea cheltuielilor cu alimenta
ția, ponderea caloriilor și a protei
nelor de origine animală în totalul
disponibilităților alimentare sau al
consumului etc.). Este cunoscut câ
prin disponibilitățile calorice și de
proteină, România se situează alături
de majoritatea țărilor lumii. Țările
dezvoltate au însă un avans din
punctul de vedere al ponderii pro
duselor de origine animală, in to
talul disponibilităților calorice și pro
teice, țara noastră situindu-se față
de acestea într-un raport de 1/1,5 la
acest indicator.
Ca element esențial al ridicării ni
velului de trai, alimentația popu
lației constituie obiectivul căruia tre
buie să i se subordoneze în mod
prioritar sistemul agroalimentar. în
treaga populație a țării, ale cărei
cote de bunăstare și civilizație sînt
incomparabil mai înalte față de cele
din perioada anilor ’50—'60, tinde

astăzi spre un model de consum ali
mentar structurat tot mai pronunțat
in favoarea produselor cu valoare
nutritivă ridicată. Rămine așadar
actuală problema modernizării struc
turilor agriculturii, accentul punîndu-se, in continuare, pe dezvoltarea
mai accelerată a zootehniei.
Realizarea și depășirea sarcinilor
ce-i revin agriculturii din planul na
țional unic de dezvoltare economicosocială a României pe anul 1982 și pe
intreg cincinalul 1981—1985 constituie
un obiectiv central al politicii parti
dului și statului, în actuala criză de
materii prime, energie și combusti

Să nu risipim cerealele, să folosim rațional,
cu efecte economice superioare marile resurse
de furaje ieftine!
Analizînd cu clarviziune și un înalt într-o serie de unități agricole din
simț patriotic stadiul actual al pro țara noastră sînt de 1,5 ori mai mari
ducțiilor în agricultură și al resurse față de țările cu o zootehnie avan
lor de care dispune țara noastră sată (R. F. Germania, Olanda, Da
comparativ cu alte țări din Europa nemarca, Franța), în special la porci
în care condițiile agropedoclimatice și păsări, specii de animale care au
sint apropiate, tovarășul Nicolae consumat în exclusivitate cereale, de
Ceaușescu, în cuvintarea rostită la venind concurențiale pentru con
consfătuirea de lucru de la C.C. al sumul uman.
P.C.R. din 22 ianuarie a.c., a jalonat
Doi dintre factorii care au contri
principalele căi și soluții pentru uti buit în bună parte la consumul exa
lizarea cu o mai mare eficiență a gerat (total și specific) de cereale
resurselor funciare și forței de muncă trebuie analizați in mod deosebit: gi
în vederea sporirii, corespunzător gantismul manifestat în construirea
prevederilor planului pe anul 1982, a complexelor de creștere a animalelor
producției agricole vegetale și anima și criticat sever de conducerea parti
le, demonstrînd cu deosebită clarita dului și statului în etapa respectivă
te că din pămîntul României se pot și calitatea de multe ori necorespun
obține suficiente cereale, carne, lapte, zătoare a furajelor. Primul factor a
ouă, lină și alte produse animale și generat cheltuieli intermediare în
vegetale fără să apelăm la importuri, semnate și risipă in procesul' depo
fie ele directe, de produse agricole zitării și administrării furajelor, iar
sau indirecte, de materii prime, ener cel de-al doilea a determinat — ca
getice și alte produse necesare a- și primul, dealtfel — o conversiune
griculturii. Făcînd o amplă analiză a redusă a furajelor și, respectiv, a
resurselor și prezentînd calcule eco cheltuielilor materiale și' de muncă
nomice de o inestimabilă valoare, , ocazionate de producția vegetală, in
secretarul general al partidului a de producție animală. Un singur emonstrat că, prin aplicarea unor xemplu, rezultat din calculele efec
norme științifice de furajare a ani tuate în cadrul Institutului de eco
malelor, cu resursele existente se pot nomie agrară, argumentează afirma
crește mai multe animale și se poate țiile de mai sus: în anul 1980 ran
realiza producția stabilită de carne, damentul de transformare a furaje
lapte, lînă, ouă.
lor a fost în România de 8,9 kcal din
Criticind tendința de risipă și con furaje pentru o kcal în produse asum exagerat a cerealelor din ulti nimale și, respectiv, de 5,6 kg de
mii ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu proteină digestibilă din furaje pentru
a pus în fața tuturor lucrătorilor un kg proteină în produse animale,
din zootehnie și mai ales în fața în timp ce in Franța (1977) cei doi
cercetării științifice sarcina de a e- indici erau 3,6 kcal și, respectiv, 3,8
labora, aplica și perfecționa norme kg proteină digestibilă, cu toate că
de consum raționale și eficiente, pe din punctul de vedere al producției
baza cărora să fie utilizate cu maxi totale de proteină și energie de ori
mum de randament resursele existen gine animală România dispunea de
te care au fost neglijate pină in pre o structură avantajoasă a efectivelor
zent, îndeosebi pășunile și finețele, de animale.
furajele grosiere șl suculente. Juste
Fără a neglija rolul sistemului in
țea acestor calcule este demonstra dustrial de producție din zootehnie,
tă de faptul că în anumiți ani pro
care în cincinalul trecut a deținut o
ducțiile animaliere s-au situat la ni pondere de 78 la sută (media anuală)
velul necesarului, deși în etapa res în totalul producției de carne livrată
pectivă nu fusese încă atins stadiul de unitățile agricole socialiste la
actual de realizare a producției de fondul de stat și a cărui economie
cereale. în fond, avem o tehnologie și economicitate trebuie atent stu
tradițională în creșterea animalelor diate în raport cu eforturile de in
pe baza unor resurse de furaje ief
vestiții făcute, atribuindu-se tehno
tine, care, desigur, nu elimină, cu logiile cele mai eficiente, precum și
desăvîrșire, la toate speciile, con
preocuparea permanentă pentru sta
centratele, dar ea a format întot
bilirea optimului dimensional, redu
deauna baza creșterii., animalelor.
cerea cheltuielilor materiale și creș
Spre această tradiție trebuie să ne terea productivității muncii, în etapa
îndreptăm, folosind experiența bună
actuală se face tot mai simțită ne
a unităților care au rezultate supe cesitatea implicării fiecărei unități
rioare in această privință.
agricole, a gospodăriilor populației,
Pe bună dreptate secretarul gene astfel îneît să fie transpuse operativ
ral al partidului apreciază că cerce în practică sarcinile trasate de secre
tarea științifică din zootehnie a fost tarul general al pârtidului privind
găsită nepregătită pentru această utilizarea tuturor resurselor de păetapă, fiind nevoită să prezinte so mint și forță de muncă pentru spo
luții insuficient testate pe efectivele rirea producțiilor agricole.
de animale și sistemele de creștere
Pentru țara noastră, al cărei oși exploatare din țara noastră, care
biectiv strategic este depășirea sta
au Ia bază norme tehnologice apli
diului de țară in curs de dezvoltare
cate în alte țări.
„Trebuie să spunem cu toată cla și intrarea în rîndul țărilor cu dez
ritatea — sublinia secretarul general voltare medie, exigențele și posibili
al partidului — că cercetarea știin tățile reale ale creșterii producției
țifică din zootehnie, în general din agricole, vegetale și animale din re
agricultură, a rămas în urma cerin sursele interne, fără a apela la im
țelor zootehniei, nu a acționat pentru porturi, constituie principala cerință
o furajare corespunzătoare”.
De ce stă in fața agriculturii. Așa cum
aceea este deosebit de important ca sublinia in cuvintarea sa tovarășul
cercetarea științifică și tehnologică Nicolae Ceaușescu: „Autogospodăridin zootehnie să-și lărgească actualul rea, autoaprovizionarea înseamnă in
cadru de determinare a nutrienților primul rind producție, autoproducție
din toate categoriile de furaje și de și pe urmă autoaprovizionare”, iar la
elaborare, pe această bază, a unor producție trebuie să participe cu un
norme științifice de furajare adecva efort sporit intreaga țărănime, toți
te condițiilor concrete ale țării noas lucrătorii din agricultură. Prin mă
tre, antrenînd în această acțiune un surile și prevederile înscrise in re
număr cit mai mare de specialiști centele decrete șl legi sînt create
care, de ani de zile, lucrează in premisele creșterii continue a co
complexele de creștere a animalelor interesării fiecărui om al muncii și
și în producția de furaje, alegîndu-se a unităților agricole socialiste, a fie
variantele cu cheltuieli minime și cărui gospodar, astfel îneît creșterea
producției și a calității acesteia să
producții optime. In acest fel va fi
evitată orice tendință de exagerare constituie nu numai o opțiune indi
a noilor orientări și recomandări viduală și-colectivă, ci și calea de
de furajare a animalelor care
ar creștere a eficienței economice a
putea să se soldeze în viitor cu producției agricole, vegetale și apagube economice, așa cum s-au pro nimale.
dus manifestările excesive ale gi
Dr. Maria STROE
gantismului in construcțiile pentru
creșterea animalelor.
cercetător științific principal la
Consumurile specifice de furaje
Institutul de economie agrară

și păsărilor de care dispune așezarea,
înțelegînd bine importanța deciziilor
ce se vor lua în continuare, pe baza
recensămîntului, în scopul creșterii
potențialului zootehnic local.
In acest cadru de responsabilitate,
încă din prima zi au fost recenzate,
la nivelul întregului județ BistrițaNăsăud, 22 la sută din gospodăriile
populației, iar din efectivele de ani
male existente anul trecut : 18 la
sută la bovine, 18 la sută la porcine
și 20 la sută la ovine. (Gheorghe
Crișan).

In gospodăriile
țăranilor vrednici
Pe strada Plopilor din Odoreu,
județul Satu Mare,
locuiesc nu
meroși crescători de animale, care,
in aceste zile, acordă intreg spriji
nul echipelor de recensămint.
Citeva exemple sint concludente in
acest sens. In gospodăria lui Am
brozia Pândi, soția acestuia a
adunat toate păsările pentru a fi
numărate, apoi a deschis larg ușa
grajdului, unde se aflau trei tau
rine, din care una este contractată
cu statul. Recenzorul Vasile Mirișan a vizitat gospodăria soților
Arpad și Maria Boroș, unde a
inserts in fișa de recensămint 5
taurine (din care 2 sint contractate
cu statul),
7 porci mari și mici
(din care unul este contractat cu
statul). Vecinii lor, membrii fami
liei cooperatorului Megyesi Iosif,
cresc in acest an trei taurine, toate
contractate cu statul, pe care re
cenzorul (în fotografia alăturată)
le-a înregistrat in fișele de recen
sămint. (Octav Grumeza).

GORJ
Luni, 1 februarie, orele după-amiezii. Ne aflăm pe raza comunei Samarinești din județul Gorj. Nu a fostnecesar să ajungem la sediul primă
riei pentru a consemna date bilanțiere despre desfășurarea recensămintului, deoarece pe traseu am în
tîlnit toate cele patru echipe aflate
în plină activitate. „Astăzi am înce
put recenzarea animalelor la gospo
dăriile populației, ne spune tehnicia
nul veterinar Ion Petcu, și putem afirma că acțiunea se desfășoară ope
rativ, în bune condiții. în perioada
de pregătire am prezentat cetățeni
lor prevederile decretului, le-am ex
plicat că recensămîntul este o ac
țiune în interesul fiecărui deținător
de animale, punînd accent pe obliga
tivitatea de a declara corect anima
lele ce le posedă și de a înlesni nu
mărarea lor la fața locului. Gospo
darii ne-au înțeles șl ne ajută efec
tiv în desfășurarea recensămîntului".
Spre seară ne-am Îndreptat spre
localitatea învecinată — comuna Glogova. La puțin timp de la sosirea
noastră la primărie s-a întors de pe

bil cu care se confruntă întreaga
omenire.
Criteriul de economicitate pe care
sînt fundamentate toate programele
agriculturii din acest an este gospo
dărirea rațională și eficientă a tu
turor resurselor de care dispunem
in prezent, creindu-se totodată pre
mise pentru descoperirea, in conti
nuare, a noi resurse și modalități de
valorificare superioară a acestora pe
baza dezvoltării științei și tehnolo
giei agricole și aplicării mai rapide
in producție a rezultatelor cercetării
științifice.

Foto. : Agerpres

teren și comisia comunală de re
cenzare. „Am considerat necesar
să efectuăm un sondaj în cîteva gospodării — ne informează
tovarășul Nicolae Jerdea, primarul
comunei — spre a ne convinge asu
pra corectitudinii declarării și înre
gistrării numărului de animale și pă
sări. Am făcut verificări la 7—8 gos

podării și am constatat că datele con
semnate de echipele de recenzare
corespund realității. Azi au fost înre
gistrate animalele
și păsările din
peste 180 de gospodării, ceea ce ne
permite ca în patru zile să încheiem
acțiunea pe întreaga comună".
Recenzarea animalelor, atît la gos
podăriile populației, cît șl la fermele

zootehnice, s-a organizat corespunză
tor în toate cele 8 comune de pe raza
consiliului agroindustrial Motru. Pri
mele date și informații obținute sînt
îmbucurătoare, ele reflectînd inte
resul sporit al producătorilor agri
coli pentru dezvoltarea șeptelului.
(Dumitru Prună).
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Una din principalele virtuți ale
acestei grandioase desfășurări artis
tice care este Festivalul național
„Cîntarea României" constă în con
tinuitatea ei.
Gongul final pentru
ediția a III-a a coincis 'astfel cu
gongul inițial pentru ediția a IV-a ;
un efort general și perpetuu'în cul
tură. în contact cu frumosul, cu ar
tele angajate direct în influențarea
societății și modelarea acesteia, for
țele umane se regenerează din ele
însele.
în domeniul artei de amatori, spo
rul cifric al ultimei ediții e cit se
poate de tonic. în etapa de masă
s-au întrunit 3 800 000 participanți,
cu 800 000 mai mulți ca la ediția pre
cedentă. Iată, deci, cum puzderie de
oameni nu-și
mai irosesc timpul
liber, ci îl fac să rodească. Se odih
nesc activînd, se recreează prin fap
tul că își dezvoltă funcții de fantezie
și autoexprimare, comunicare, ex
presivitate. în timp ce creează ceva,
se re-creează pe ei înșiși. Fiecare se
re-face din sine, cu ajutorul celor
din jur, se ameliorează atît pe plan
etic, cît și pe cel estetic. E un stadiu
însemnat pe drumul spre o nouă ca
litate a omului, a vieții. Spre deo
sebire de profesioniști, în arta ama
torilor prevalează nu realizarea unor
cît mai înalte performanțe pe tărîmul obiectului activităților artistice,
ci perfecționarea, îmbogățirea lăun
trică a subiecților.
3 800 000 oameni — o populație cît
două orașe București — care nu mai
trăiesc la întîmplare, ci își conexează cotidian existența la normele
educației prin artă! Timpul liber nu
le mai e risipit în segmente, după
orele de
muncă ei nu se mai
refugiază în individual, fiecare in
„ograda" lui. „Cîntarea României" îi
implică fiecăruia — rămînînd el în
suși, dezvoltîndu-se pe el însuși —
o cît mai deplină contopire cu so
cialul.
Fiind vorba de o manifestare co
lectivă fără precedent ca generozi
tate în practicarea democratică a
artei, se cuvine ca faza de
masă să ne solicite și pe vii
tor cel mai temeinic atenția, de
oarece această fază constituie esența festivalului-concurs, ea e con
diționată de o largă permeabilitate,
de o comunicare osmotică a tuturor
celulelor organice ale țării, fie că ne
referim la formații din centre indus
triale, fie de sate pierdute în munți
— ca Stulpicanii Bucovinei sau Tulgheș (Harghita) — sau în luncă ?
Vărădia (Arad) pe Mureș ori Litenii
răsfirați pe valea Sucevei... Cele
peste trei sferturi de milion de mem
bri ai colectivelor de teatru, membri
ai brigăzilor artistice sau recitatori de
poezie emit și recepționează artă ;
ei trăiesc potrivit legilor frumosului,

devin propagatori de frumos și, si
multan, constituie un uriaș rezervor
de virtuali spectatori pentru ma
nifestările de profesioniști și de
amatori, lectori avizi pentru ample
tiraje editoriale.
Spre deosebire de diferitele con
cursuri anterioare „Cîntării Româ

materialismului istoric. Astfel, trecu
tul apărea ca un argument al pre
zentului, legitima viitorul.
Din păcate, „miza" mare rezultată
din caracterul de întrecere al ma
nifestării a scos la iveală și neîmpliniri obișnuit latente.
A fost salutar că nu a existat un

Noua calitate a omului,
a vieții-prezență de prim-plan

pe scena marii competiții

‘--------------------------------- de Mihai D1MIU ----------------------------------niei“, cînd repertoriul din toată țara
se bizuia pe lîngă textele unor scri
itori de ținută și pe destule altele,
confecționate de rutinieri ai conde
iului de pe la București, ultima edi
ție ne-a prilejuit satisfacția unei
multitudini de texte promițătoare
sau chiar dense, realizate pe plan
local. Unele dezbăteau teme din
actualitate ; dar și cînd ne-am
întîlnit cu
pagini
care
păreau
circumscrise
trecutului, • ele
tot
pe noi ne sugerau ; chiar dacă se
postau sub emblema vreunui veac
demult revolut, se inspirau tot din
problematica de azi ; selectau mate
rialul faptic și îl animau în lumina

caracter limitativ în promovarea for
mațiilor spre etape superioare, deci
nu s-a propulsat invariabil doar un
colectiv, ca la campionatele sportive
„tip cupă", ci au mers mai departe
oricîte spectacole s-au dovedit va
loroase — dar uneori juriile județene
prea au dat dovadă de spirit carita
bil sau de fugă de răspundere și,
pentru a mulțumi pe cît mai mulți,
sau spre a menaja susceptibilități
locale, au dat drumul spre faza su
perioară șl unor formații mai slabe.
Astfel s-au irosit cantități de bani,
de energie nervoasă și de speranțe ;
astfel s-a ajuns la „interjudețene"
cu vizionări-mamut, de dimineața

pină după miezul nopții, cînd acto
rii amatori și juriul se contopeau in
tr-un același grad de epuizare, și in
nici un caz etalonul valoric nu mai
era cel normal.
Caracterul de competiție — absolut
trebuincios pentru emularea spre ca
litate — a determinat ca unii acti
viști cu răspunderi din sistemul
culturii din județe (nu întotdeauna
foarte pricepuți sau măcar corecți în
îndeplinirea sarcinilor) să nu depu
nă rîvnă în strădania de substanță,
educativă, cu masele, ci doar în dobîndirea, cu orice preț, a unor pre
mii care să le justifice... inactivi
tatea. Evident, în atari împrejurări
s-au cheltuit resursele de inventivi
tate, urzindu-se o întreagă „strate
gie" care nu avea în vedere forma
țiile, ci doar juriile. Cazuri atipice,
am spune. Pentru că este îmbucură
tor să constați cu cîtă osîrdie se de
dică ajutorării muncii teatrale de
amatori factorii județeni din Bacău,
Brașov, Brăila, Dîmbovița, Ialomița,
Maramureș, Prahova, Sibiu, Suceava,
ca să pomenim (alfabetic !) doar cen
tre dintre cele pe care le cunoaștem
mai îndeaproape.
Fără îndoială că actuala perioadă,
de trecere la o nouă ediție a festiva
lului, va impune o reevaluare a mun
cii cu artiștii amatori. Ar fi de dorit
ca studierea recent încheiatei mani
festări să asigure bazele unei cît mai
eficace lansări a celei ulterioare. Se
cunosc meritele statornice ale Insti
tutului de cercetări etnologice și dialectologice în sprijinirea cadrului or
ganizatoric asigurat de forurile cen
trale și cele teritoriale ; fără îndo
ială, dezbaterile care au avut loc.
precum și cele viitoare se constituie
în tot âtîtea puncte de reper. Se cu
vin remarcate inițiativele Ministeru
lui Educației și învățămîntului ca la
Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I.L. Caragiale" din București
să se asigure, încă din actualul an
universitar, cursuri periodice, inten
sive, la un înalt nivel teoretic, dar
cu precumpănitoare aplicativitate
practică. Chiar unele nuclee județe
ne — de pildă, la Tîrgoviște — și-au
inaugurat anume centre metodice,
astfel ca să polarizeze cu randament
maxim creativitatea maselor; sponta
neitatea elanului creator nu exclude
cunoașterea sistematică, aprofundată
a metodologiei artei spectacolului, ba
chiar, la gradul de maturitate la
care a ajuns scena noastră de ama
tori, o implică. Aceasta nu înseamnă
calchierea procedeelor teatrului in
stituțional, imitarea lui vizînd meta
morfozarea artiștilor amatori în oarecari epigonici mini-profesioniști, ci
descoperirea căilor proprii pe care să
evolueze, cu mijloace proprii, acești
factori de seamă ai dinamicii spiri
tuale a anilor socialismului.

învață, ce ar trebui să învețe
în școală viitorul muncitor agricol?
• 144 licee agroindustriale ți silvice ; in 1 800 de comune
funcționează treapta I de liceu, in majoritate cu profil industrial-agricol • Cabinete și laboratoare de nivel... universitar,
dar și loturi experimentale pe care plantele de cultură sînt
sufocate de buruieni • Experiența celor mai bune unități
școlare — mai activ generalizată I
Rețeaua liceelor agroindustriale și
silvice numără 144 de unități, situate
in toate zonele tării. în 178 de co
mune și-au inaugurat activitatea, in
acest an de studiu, clase a IX-a și a
X-a, numărul localităților rurale în
care elevii au la dispoziție treapta I
de liceu, în majoritate cu profil
industrial-agricol, ajungînd la 1 800.
Pornind de la aceste date statistice
am investigat, într-o serie de licee
agroindustriale din zece județe, ce
condiții se asigură pentru temeinica
pregătire profesională a viitorilor
muncitori calificați pentru acest do
meniu prioritar al economiei noastre
naționale.
O primă constatare: baza tehnicodidactică pentru pregătirea teoretică
și practică de specialitate este mult
diferită de la o unitate liceală la
alta. De ce? Evident, pentru că unele
licee agroindustriale au o tradiție, o
existență mai îndelungată, iar altele
sînt mai nou înființate — ne-au răs
puns interlocutorii noștri, profesori
și directori ai școlilor respective.
Răspunsul este numai în parte exact.
Să explicăm.
La Liceul agroindustrial Odobești
(Vrancea), o bază tehnico-didactică
modernă și funcțională oferă elevilor
cadrul deosebit de prielnic pentru
descifrarea „tainelor" meseriei, pen
tru însușirea tehnologiilor moderne
ale producției agricole. Ei au la dis
poziție un laborator de biologie de
nivel „universitar", se poate spune
fără exagerare, avînd fiecare micro
scop. lupă și trusă de disecție, la
boratoare de chimie, fizică, de horti
cultura, viticultură si vinificatie, parc
dendrologic etc. Un lot didactic de 5
hectare (cu vie, livadă, sector legu
micol) pentru practica elevilor din
treapta I și un altul de 10 hectare —
„împrumutat" de la Stațiunea de cer
cetări viticole Odobești — pe care
elevii din treapta a II-a realizează
producție, asigură condițiile formării
deprinderilor de lucru ale viitorilor
muncitori agricoli.
— Sîntem, într-adevăr. o scoală cu
tradiție .— ne confirmă ing. Maria
Dobroviceanu, directorul liceului —
dar ne adaptăm constant la cerințe
le actualității. Așa cum ne-o cere
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului nostru,

elevii și profesorii participă efec
tiv la lucrările agricole in uni
tățile de producție din județ. Este
un prilej foarte bun pentru viitorii
agricultori de a învăța muncind efec
tiv, de a realiza producție și a fi
utili societății încă de pe băncile
școlii.
Rezultate concrete? Despre absol
venții liceului se spune că sint
pricepuți, harnici si conștiincioși, iar
unitățile agricole din zonă se întrec
în a-i angaja; numeroși absolvenți
reușesc la admiterea în facultăți de
profil; la ultimul concurs școlar de
biologie, peste 40 de elevi ai prof.
Virgil Lovin au obținut la faza ju
dețeană note între 10 și 7. Producția
medie de struguri, obținută pe lotul
didactic in anul școlar trecut a fost
de 13 000 kg față de 8 500 kg, cît era
planificat.
Deși cu un stagiu mai redus, licee
agroindustriale ca cele din Dumbrăvița (Timiș). Panciu (Vrancea)
dispun de condiții la fel de bune
pentru pregătirea teoretică și prac
tică a elevilor. După cum licee
înființate cu mulți ani în urmă
bat pasul pe loc în pregătirea
elevilor. într-o analiză efectuată. în
anul școlar trecut, de un colectiv de
îndrumare și control al Ministerului
Educației și învățămîntului, în licee
din județul Galați. Liceul agroindus
trial din Tecuci a fost „cap de afiș"
la capitolul neajunsuri: lecții descriptiviste, insuficiente lucrări practice
de laborator, o bază proprie de prac
tică sub cerințele reale de pregătire
și producție ale colectivului de elevi
și cadre didactice.
O a doua constatare: intr-o bună
parte din comunele in care a fost
înființată treapta I de lieeu, noile
clase cu profil agricol n-au fost în
zestrate cu minimul necesar pentru
pregătirea de specialitate și practica
agricolă a elevilor. Oricît ar fi de
bine intenționat și de entuziast, pro
fesorul Mihail Munteanu. de Ia Școa
la generală din Zărnești (Buzău), nu-i
va putea face agricultori și mecani
zatori pe elevii săi din clasa a IX-a
numai cu ajutorul... diapozitivelor,
pe care el însuși le confecțio
nează. în contrast, apare cu atît
mai inexplicabilă și criticabilă si
tuația în care. într-o serie de
licee agroindustriale — din jude

Vocația universală
a folclorului românesc
Sub acest titlu, mu
zicologul Viorel Cosma a inițiat un ciclu
de concerte, găzduite
de Filarmonica „Geor
ge Enescu", propunîndu-și să demonstreze
că folclorul românesc
a inspirat nu numai —
ceea ce este desigur
firesc — creația mul
tor compozitori din
țara noastră, ci și pe
aceea a unor muzi
cieni din străinătate,
din diferitele perioa
de ale istoriei muzicii,
de la Baroc pină în zi
lele noastre ; expli
cațiile
documentate
sporesc interesul cu
care publicul urmă
rește aceste concerte.
Cel mai recent pro
gram al ciclului, al
4-lea de la începutul
lui, a inclus opt lu
crări camerale și co
rale, dintre care șase
în primă audiție, aparținînd unor compo
zitori francezi, bel
gieni și maghiari, al
căror contact cu fol
clorul românesc s-a
produs prin interme
diul culegerilor de
cîntece
și
dansuri
populare ale lui Con
stantin Brăiloiu, Mi
hail Vulpescu și Bela
Bartok. Pitorescul spe
cific al acestui folclor,
frumusețea melodiilor
și diversitatea ritmu
rilor au lăsat acestor
compozitori o atit de
puternică
impresie,
Incit i-au incitat să
creeze lucrări în spi
ritul muzicii populare
românești, uneori chiar
cu citate din temele
culegerilor.
Primele
piese prezentate au
făcut parte tocmai din
această ultimă catego
rie. în interpretarea
pianistei Ilinca Dumi
trescu, am ascultat
Suita de dansuri ro
mânești a folcloristu
lui
francez Joseph
Canteloube
(1879—
1958), cuprinzînd două
hore lente, un brîuleț
și melodia cîntecului
Leliță Ioană, extrase
din culegerea lui Mi
hail Vulpescu, iar apoi un Dans românesc

compus în 1948 de cu
noscutul
compozitor
francez Andre Jolivet.
Din creația lui Bela
Bartok, inspirată din
propriile sale culegeri
de folclor românesc,
programul a cuprins
apoi Rapsodia nr. 1
pentru vioară și pian,
datînd din 1928, în execuția Măriei Masalici-Madru,
acompa
niată Ia pian de Vio
rica Rădoi. Culegerile
lui Bartok i-au folo
sit și lui Sândor Veress (născut în 1906),
profesor la Conserva
torul din Budapesta,
din compozițiile că

ruia ni s-a oferit So
natina pentru oboi,
clarinet și fagot, scri
să în 1931 pe o temă
de bocet românesc, in
interpretarea unui trio
cuprinzînd, alături de
eminentul clarinetist
Aurelian-Octav Popa,
pe
oboistul
Eugen
Glăvan și fagotistul
Dorel Țeican.
în continuare, a apărut prestigiosul cor
de cameră „Madrigal",
mereu prezent în via
ța noastră muzicală
sub conducerea dirijo
rului Marin Constan
tin. De această dată,
„Madrigalul" a pre
zentat, pentru început,
două piese ale com
pozitorului
francez
Paul Arma (născut în
1905), prelucrate pen
tru cor „a cappella"
după melodii din cu
legerea- lui Bartdk :
cîntecul pentru copii
Micul morar și o Co
lindă. Au urmat două
lucrări ale belgianului
Jean
Absil
(1893—
1974), al cărui prim
contact cu folclorul
românesc a avut loc
în 1943, cînd a cunos
cut culegerea de bo
cete a lui Constantin

SUCEAVA • La Suceava a apă
rut suplimentul literar „Pagini bucovinene", editat de Comitetul ju
dețean pentru cultură și educație
socialistă Suceava, în colaborare cu
redasția revistei ieșene „Convorbiri
literare". Primul număr este dedi
cat poetului Nicolae Labiș, și cu
prinde texte inedite din creația sa,
studii despre opera acestuia, o an
tologie a cîștigătorilor marelui
premiu al concursului national de
poezie „Nicolae Labiș". (Sava Bejinariu).
BACAU • Sub genericul „Țării
— conștiința și fapta", pe scenele
căminelor culturale din satele și
comunele județului Bacău, ca și la
casele de cultură și cluburile mun
citorești, se desfășoară un amplu
concurs cultural-artistic la care
participă 3 000 de formații profe

Brăiloiu, Les Chants
du Mort (Cîntecele
mortului), cu textele
traduse in limba fran
ceză de Ilarie Voronca și Jacques Lassaigne.
Entuziasmat
de frumusețea lor,
Absil a compus, sub
același titlu, o canta
tă in patru părți pen
tru cvartet vocal mixt
și orchestră sau pian,
din care soliști ai co
rului „Madrigal", cu
Marta Joja la pian, au
prezentat un frag
ment al secțiunii a
treia, Le Chant du
Sapin (Cîntecul bra
dului), urmat de co
linda La neige a
couvert la terre (Ză
pada a acoperit pămîntul), una din cele
Opt colinde românești
pentru trei voci ega
le, compuse de Jean
Absil, în 1955, după o
vizită la București.
Deși ne-am obișnuit
ca „Madrigalul" să apară sub bagheta lui
Marin Constantin, de
această dată el a în
credințat conducerea
discipolilor săi Vero
nica Bojescu și Dan
Goia, membri ai an
samblului, care s-au
succedat la' pupitru,
demonstrînd că „Ma
drigalul" este totoda
tă și o școală de di
rijori de cor. Pe mă
sura desfășurării ci
clului, s-a desprins tot
mai clar surprinză
toarea perspectivă de
ansamblu,
nebănuită
la început, a numero
șilor compozitori care
s-au inspirat, în crea
țiile lor, din folclorul
românesc, de la Tele
mann, Liszt, Brahms.
Sarasate pină la con
temporanii Jolivet, Li
geti, Xennakis. Iar
numărul lor,
după
cum am aflat, este
în creștere. Rezultate
le se vor concretiza
desigur în viitoarele
concerte, cînd este de
așteptat ca celor pes
te 50 de prime audiții
prezentate pînă acum
să li se adauge altele
noi.

Edgar EUAN

sioniste și de amatori, în cadrul
etapei de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României". (Gheorghe Baltă).
IALOMIȚA • în cadrul „Zilelor
brigăzilor științifice", organizate de
Comitetul județean pentru cultură
și educație socialistă Ialomița, ora
șul Urziceni și comuna Dridu au
avut ca oaspeți pe membrii brigăzii
științifice a revistei „Magazin".
(Mihai Vișoiu).
MEHEDINȚI • Formațiile artis
tice ale căminului
cultural din
Devesel, județul Mehedinți, au sus
ținut recitaluri sub genericul „Pa
tria și partidul în lirica patriotică".
(Virgiliu Tătaru).
GORJ • La Muzeul județean din
Tg. Jiu și la căminele culturale din
comunele Arcani și Runcu au avut
loc intilniri ale cititorilor cu oameni

NOI CĂRȚI DESPRE BRÂNCUȘI
Ctitor de civilizație
Vladimirescu și C.

cuși

în cartea sa despre
Brâncuși
(Trebuia să se
nască Brâncuși, Editura
„Cartea
Românească"),
Romulus Diaconescu cer
cetează izvoarele gîndirii
artistului, „rădăcinile" uni
versului său, văzînd în
sculptorul
de
renume
mondial un om profund
atașat „la crezul obîrșiei
sale modeste", care, prin
felul său de trai și prin
viziunea asupra lumii, a
rămas, în fond, „un tinăr
din Hobița". Asta tocmai
pentru că modernitatea și
originalitatea acestei opere,
ce a revoluționat
arta
secolului XX, poartă pe
cetea specificului româ
nesc, mai mult, a mediu
lui gorjenesc din care ar
tistul se trage. E vorba de
un spațiu geografic ce a
devenit unul spiritual.
Romulus Diaconescu este
mereu atent la „pulsația
istoriei" și cartea sa, de
parte de a deveni mono
grafia unei provincii, este
și un studiu etnografic ce
studiază vetrele românești
care, „deși distanțate geo
grafic, cuprind
uluitoare
similitudini pe plan etnic
și spiritual". Astfel, Gorjul e gîndit prin analogie
cu Maramureșul și în ace
lași timp ca parte a Olte
niei, prilej de a face un
prelungit și detaliat excurs
istoric, de a vorbi despre
personalitățile proeminen
te de pe acele meleaguri,
despre Tudor Arghezi în
primul rînd. O paralelă
surprinzătoare intre Tu<or

relevă

Brân

faptul

că

ambii „au pornit din ace
lași spațiu gorjenesc" și
astăzi
apar ca „novatori
prin structură, deschiză
tori de drumuri, ctitori de
epoci fundamentale".
E
vorba de personalități care
„își depășesc prin vizionarism epoca".
Romulus Diaconescu este
unul
dintre
„brâncușologii" care studiază mediul
formării artistului, și amă
nunte, care altora le pot
scăpa, îi apar ca relevante.
O lingură de lemn mare
cît un polonic, cu incrus
taturi zoomorfice (șarpe
le) și vegetale (vița de
vie) și cu un vultur, un ou
de marmură, mai străluci
tor decît aurul — iată
obiecte ce sînt deopotrivă
amintiri de familie și
obiecte de artă. Cel care
dădea învățătura „lucrați
mai simplu, ca bunicii
noștri" a fost supranumit
„Mallarme al
sculpturii"
(Louis Guillaume). Toc
mai de aceea Henri Moore
spunea : „Brâncuși, la cap
de epocă, a simplificat
sculptura, i-a făcut pe oa
meni s-o privească din
nou de dragul ei și s-a
transformat in martir pen
tru o singură formă, pen
tru un ou. Un martiraj
spre piscurile artei, care a
însemnat refuzuri succe
sive, în numele unei idei
care l-a obsedat în întrea
ga viață".
De unde vine Brâncuși
și ce semnificație are arta
sa — iată chestiuni care
au preocupat personalități
de la noi și din întreaga
lume. Capitolul „Conștiin
ța universală" citează măr
turii memorabile.
Din eseul lui Romulus
Diaconescu am mai reține
și analiza acelor motive
ale creației brâncușiene
care își află corespondențe
în miturile și basmele
populare românești. Așa
discută despre „Măiastră"
și basmul „Pasărea măias
tră" cules de Petre Ispirescu ori pasărea mitică
Andilandi despre care po
menește „Calendarul bas
melor" din 1877. O inter
pretare etnografică pro

de cultură și artă gorjeni, șezători
literare și dezbateri pe tema „Con
tribuția tinerilor creatori la reflec
tarea și cunoașterea prin mijloace
artistice a marilor împliniri revolu
ționare din România socialistă".
(Dumitru Prună).
BUZĂU • La cinematografele
din județul Buzău s-a desfășurat o
manifestare cu largi semnificații,
intitulată „Omenirea împotriva răz
boiului". Acțiunea a prilejuit reintilnirea cu cîteva dintre cele mai
valoroase filme, prin care numeroși
cineaști ai ultimelor trei decenii au
Înțeles să-și exprime protestul îm

pune Romulus Diaconescu
și în legătură cu edifica
rea „Coloanei infinitului"
— pornită de la stîlpii ca
selor țărănești, „de la co
lonetele pridvoarelor, atît
de specifice arhitecturii
gorjenești".
Stilizîndu-1,
esențializîndu-1 prin pre
luarea motivelor funda
mentale, marele sculptor
a regîndit stîlpul din per
spectivă
monumentală,
plasîndu-1 la granița din
tre sculptură și arhitectu
ră. Motivul esențial ce se
identifică atît în model, cît
și in creație este rombul.
O cercetare atentă ce duce
la concluzia că acesta nu

este doar apanajul sculp
turilor în lemn, ci și al țe
săturilor și cusăturilor.
„Trebuia să se nască
Brâncuși" este o carte care
explică și consemnează
geneza creației, mediul de
formare a unui artist, o
carte de etnografie și so
ciologie, de consemnări
culturale privind recepta
rea operei unui mare ar
tist român în lume. Și, nu
mai puțin, o lucrare inte
resantă despre nordul Ol
teniei „unde pădurea a
creat un suflet, iar omul,
treptat, o civilizație...".

rat — deși Brâncuși nu e
un cromatic, cu o apăsată
tentă rustică — deși rustici
tatea lui Brâncuși e de altă
natură, dar această concesie
face mai lesne accesibil sen
sul, indicînd obîrșia eroului,
faptul că el iese din lumea
orală, ca să se vindece de
ea. Brâncuși e un artist
mintuit de oralitate,
un
antiepic și un antiretoric
prin definiție. Dar cum să
vorbești de antiepica și antiretorica lui Brâncuși de
cît povestindu-le ?
Și povestirea e captivan
tă și subtilă, traducind in
limbaj de basm
gînduri
profunde și idei culese din
Adriana ILIESCU
registrul exegezei savante.
Sub fiecare propoziție se
ascunde o sursă documen
tară, sub fiecare frază se
află piatra unui
rezultat
de
cugetare ferm, astfel
încît cartea în întregime
reprezintă și o sinteză a
zicerilor despre Brâncuși.
Dar o prețioasă zicere îi
suri, exegeții se străduiesc
aparține
autoarei.
Nina
să descifreze și să descuie,
Stănculescu
apelează la
deși artistul îi
previne :
cel mai adecvat unghi de
„Nu căutați formule ob
abordare a vieții și operei
scure și mistere. Priviți-le
— unghiul interior. Brân
pînă cînd le vedeți".
cuși e omul și artistul sur
Ușor de spus : „Nu cău
sei prime, el nu poate fi
tați", cînd artistul însuși a
înțeles decît prin rădăcini.
căutat și a găsit. Exegeza
Coroana lui acoperă desi
e căutare, încercare de a
gur vaste arii din arta
traduce sensul in alt lim
Terrei, aerul înalt al unor
baj, ea nu poate rămîne
rafinate zone de artă i-a
la sensul mut pe care-1 în
nutrit opera și a grăbit o
cuie in sine opera. Intre
„fotosinteză" —
care nu
privire și cuvînt se anga
s-ar fi produs însă fără
jează un dialog dramatic
trunchiul
ce-o
susține
și
și uneori tragic, in măsu
fără rădăcinile care pogoa
ra în care sensul se încără în pămintul natal. In
pățînează în
a rămîne
teresante, pe ace6t
plan,
mut.
sînt trimiterile la arta asia
în cartea sa, cu titlul cel
tică, în care Nina Stăncu
mai simplu cu putință —
lescu vede „coresponden
Brâncuși (Editura „Alba
țe",
„afinități elective", căi
tros"), Nina Stănculescu
de a jungere la sine. în acel
alege calea narațiunii, ofepunct geometric ce co
rindu-ne o poveste despre
incide cu punctul de ple
Brâncuși, o poveste
vie,
care al artei lui Brâncuși.
simplă, dar zgîrcită, adică
Dar registrul speculativ nu
sugestivă, știut fiind că ar
obosește, se topește in apa
tistul detesta lungimea și
caldă
a narațiunii, autoa
abuzul de materie. Brân
rea opunind „răcelii" lui
cuși e paremiologic, el ne-a
Brâncuși o afecțiune nedi
și lăsat o serie de aforis
simulată și chiar un patos
me, arta lui e printre al
imnic, patosul din care
tele și aforistică, drept
s-au născut la noi și aiurea
care
povestitoarea
lui
zeci de poeme și cîntări
Brâncuși reține procedeul
consacrate genialului cre
oferindu-ne exact atlta na
ator de la Hobița.
rațiune cît se poate
cu
prinde într-o operă elipti . Narațiunea se încheagă
că și într-o viață austeră
pînă la urmă într-o nouă
„carte de inimă"
despre
pină la severitatea crista
Brâncuși.
lului. O singură concesie
își
îngăduie
autoarea :
limbajul povestirii e colo
Paul ANGHEL

O poveste adevărată
despre marele sculptor

O entuziastă a operei lui
Brâncuși
se
dovedește,
prin ani, Nina Stănculescu. Cercetătoarea și scrii
toarea s-a înscris mai de
mult în rondul contempla
ției Măiestrelor și Coloa
nei, un rond care asociază
mii de pelerini, sute de
cercetători, zeci de inițiați,
de la noi și de aiurea. Pu
ține opere de artă, în acest
secol, au incitat la medi
tație
într-un
asemenea
grad, puține personalități
artistice au fascinat ase
menea Magului de la Hobi
ța, om și operă așezîndu-se
în conștiința lumii cu
pregnanta, revelanța, sim
plicitatea și misterul unei
hieroglife. Arta lui Brân
cuși încifrează, încuie sen

potriva fascismului, a militarismu
lui și războiului. (Stelian Chiper).
HUNEDOARA • în comuna
Orăștioara de Sus a avut loc un
simpozion interjudețean pe tema
„Autenticitate și tradiție în jocul
călușeresc. în obiceiurile de iarnă
hunedorene". Au participat specia
liști din
județele Brașov. Cluj.
Hunedoara. Simpozionul a prefațat
etapa județeană a celei de-a 13-a
ediții a Festivalului „Călușerul
transilvănean" și a marcat peste 80
de ani de activitate a formației de
călușeri din Orăștioara de Sus.
(Sabin Cerbu).

VASLUI • La Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul Bîrlad
a avut loc o consfătuire metodică
pe tema „Forme și modalități folo
site de biblioteci în activitatea cu
cartea social-politică" pentru ridi
carea conștiinței tuturor oamenilor
muncii din întreprinderile si insti
tuțiile vasluiene. (Petre Necula).
MUREȘ • La sediul Asociației
artiștilor plastici amatori din Tg.
Mureș a fost vernisată expoziția de
ceramică și pictură a plasticienilor
amatori Molnar Andras și Makkai
Francisk. Lucrările expuse înfăți
șează portretele unor oameni de
seamă din istoria patriei, ,'precum
și scene din realizările prezentului
nostru socialist. (Gheorghe Giurgiu).
ALBA • Sub egida Comitetului
județean pentru cultură și educa
ție socialistă a fost editată, cu

titlul „Poarta inimii", o culegere li
terară din creațiile membrilor
cercurilor și cenaclurilor literare
ale creatorilor muncitori, țărani și
rapsozi populari. Această apariție
editorială marchează, totodată. îm
plinirea a zece ani de la întocmi
rea primei culegeri cu acest profil
din județ. (Ștefan Dinică).
SATU MARE • Sub egida Comi
tetului județean pentru cultură și educație socialistă a apărut un „Caietrepertoriu — cu texte pentru scenă
și de generalizare a experienței",
în sprijinul formațiilor artistice de
amatori din județ. Volumul cu
prinde articole teoretico-metodice.
piese de teatru, montaje literare și
texte pentru brigăzi artistice reali
zate de autori locali. (Octav Grumeza).

țele Galați. Buzău și Sectorul agricol Ilfov — deși există un bogat
sortiment de materiale didactice, ca
binete si laboratoare corespunzător
organizate și dotate, multe lecții sînt
predate expozitiv, doar cu creta pe
tablă. In județul Buzău, de exem
plu, minusurile in pregătirea și
desfășurarea lecțiilor de biologieagricultură s-au repercutat și asupra
activității practice a elevilor. Aceasta
nu s-a bazat pe o planificare știin
țifică in concordantă cu caracterul
sezonier al muncii în agricultură;
n-au fost eșalonate in mod corespun
zător nici lucrările prevăzute in pro
grama școlară ; culturile de pe multa
loturi școlare au rămas neîntreținute,
s-au degradat.
— Se uită, uneori — ne spunea ing.
Georgeta Porumb, directorul Li
ceului agroindustrial Panciu — că
elevii noștri sînt copii de țărani, de
prinși de aoasă cu munca agricolă,
avind unele cunoștințe utile în acest
domeniu. Datoria liceului agroin
dustrial este de a le fundamenta
științific pregătirea, de a le forma
deprinderile de lucru necesare și obligatorii intr-o agricultură modernă,
de înaltă eficientă economică. De
aceea, concomitent cu lucrul pe lotul
didactic, cu participarea la producția
agricolă în unitățile economice de
profil din județ, noi îi antrenăm pe
elevi și în rezolvarea unor teme de
cercetare: obținerea unor soiuri pro
ductive de struguri de masă prin
polenizări suplimentare, cultivarea
fiorilor intr-un pat nutritiv care va
lorifică resurse locale ș.a.
în sfîrșit. o a treia constatare, va
lidată de înșiși interlocutorii noștri:
esențiale sînt contribuția cadrelor di
dactice, a specialiștilor, spiritul lor
gospodăresc, răspunderea politică,
profesională, pentru a determina
continua ridicare a nivelului calita
tiv al pregătirii viitorilor muncitori
agricoli. Cerință realizabilă, bineînțe
les. și cu concursul, mai activ decît
pină acum, al unităților agricole pe
lîngă care funcționează liceele agroindustriale, al forurilor centrale
de învățămint.
— Avem mari răspunderi politice,
sociale, etice în formarea viitorilor
lucrători ai ogoarelor — menționa ing.
Iancu Stănescu. director adjunct al
Liceului agroindustrial Dumbrăvița
(Timiș). Trebuie să ridicăm întrea
ga noastră activitate pe o treaptă ca
litativ superioară. De aceea, consider
că ne-ar fi util un mai larg și activ
schimb de experiență între liceele de
profil pentru generalizarea celor mai
eficiente modalități de pregătire
științifică și practică a elevilor.

Florica DINULESCU

Argumente
ale pasiunii și talentului
Intr-o întrecere
a artiștilor amatori
însemnări din județul
Ialomița
La cea de-a TV-a ediție a festivalului-concurs devenit trddiționala „Zi a dansului ialomițean" au participat nu mai
puțin de 21 de formații din me
diul rural și ansamblurile cu
reputație internațională din Fe
tești, Țăndărei, Urziceni și Slo
bozia.
Această întrecere a fost o
adevărată sărbătoare, cucerind
sutele de spectatori ce au um
plut pină la ultimul loc sala
Casei de cultură a sindicatelor
din municipiul Slobozia. Pe
parcursul celor patru ore ale
spectacolului, cei prezenți au
aplaudat la scenă deschisă po
licromia costumelor adecvate
pentru dansurile din majorita
tea zonelor folclorice ale țării,
„desenele" pe cit de autentice, pe
atit de inventive create in ritm
de horă (multiple variante din
zona de cimpie), sîrbă, briu,
brașoveanca, mușamaua, fedele
șul, românul, șchioapa, florici
ca, popirlanul, neagra, care sint
doar citeva din cele 80 de dan
suri ce alcătuiesc patrimoniul
coregrafic ialomițean. Spectato
rii au fost cuceriți de virtuozi
tatea suitelor prezentate de an
samblurile din Fetești, reprezentind grupul ceferiștilor, al
Casei de cultură din Țăndărei
și de la casele de cultură ale sin
dicatelor din Slobozia și Urztceni. Toți s-au convins că nu
intimplător ansamblul feteștean
a ocupat locul I și a ciștigat in
toamna anului 1.981 marele pre
miu la Festivalul mondial al
cîntecului și dansului de la An
gers (Franța), iar cele din Țăn
dărei, Urziceni și Slobozia s-au
întors cu lauri din Franța,
Olanda, Portugalia, Iugoslavia,
Elveția șl Turcia. Alături de acește formații cu nume de re
zonanță, o impresie deosebită au
lăsat cele reprezentind cămine
le culturale din comunele Cio
china, Perieți, Ghedrghe Doja și
Coșereni, precum și cele ce asi
gură viitorul, cum sint ale Casei
pionierilor și șoimilor patriei
din Fetești, Școala generală din
satul Misleanu, comuna Perieți,
și Liceul industrial de construc
ții nr. 2 din Slobozia.
Vorbind de formațiile de dan
suri populare din județul Ialo
mița se cuvine a fi evidențiată
munca plină de pasiune și pros
pețime a maestrului coregraf
Ion Grama, a instructorilor Mi
hai Runcanu, Viorel Podrug,
Dtimitra Tudor, Elena Buzea,
Gheorghe Slăniceanu, Ion Vasile, Puiu Mălăescu, Doru Bogasievici și Niță Mânu, care au
reușit să atragă in jurul lor
muncitori, cooperatori, mecani
zatori, economiști, cadre didac
tice și sanitare, astăzi pasionați
ai dansului, căruia ii dedică
multe din orele lor libere. A
IV-a ediție a „Zilei dansului ia
lomițean" a demonstrat că miș
carea coregrafică de amatori
din această zonă are un prezent
ridicat pe temelii solide, dar își
pregătește și un viitor pe mă
sură.

Mlhai VIȘOIU
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încheierea vizitei delegației Uniunii Tineretului
Muncitoresc Socialist din R. P. D. Coreeană

COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Pe apele curgătoare din ju
dețul Covasna se vor construi in
actualul cincinal 39 de mici unități**
hidroenergetice. Trei dintre acestea
sînt in curs de amenajare.
■ In cea mai nouă clădire de
pe strada I. L. Caragiale din Baia
Mare a început să funcționeze un
oficiu poștal de care beneficiază
peste 40 000 locuitori, precum și
unitățile industriale, de cercetare și
invățămint aflate in această zonă
a municipiului.
■ Constructorii de utilaj chimic
din Bprzești au încheiat montajul la
prima linie tehnologică românească
destinată fabricării morilor cu știhturi de foarte mică capacitate, fo
losite în laboratoarele industriei
chimice și farmaceutice. Altă linie,
destinată producerii morilor de mare
capacitate folosite în industria ali
mentară și de prelucrare a mine
reurilor, aflată în execuție, va con
tribui la reducerea simțitoare a im
portului unor asemenea utilaje.
■ In acest al doilea an al ac
tualului cincinal, constructorii din
județul Mureș au început lucrările
pentru înălțarea altor 3 662 de apartamente. Pînă acum, ei au creat
front de lucru pentru mai bine de
1 000 de apartamente.
■ In cei 10 ani de cînd a fost
înființată, Florăria „Codlea“ din
Brăila a vîndut 10 milioane flori,
cele mai numeroase fiind garoafe
le. Prilej pentru un buchet de... fe
licitări lucrătoarelor de la „Codlea"
brăileană.
■ „Cicatrol" este un medicament
nou, pe bază de silicați naturali in
digeni, realizat în colaborare de In
stitutul medico-farmaceutic și Spita
lul militar din lași. Destinat pen
tru tratarea arsurilor, ulcerelor și
altor afecțiuni, produsul a fost ex
perimentat cu rezultate bune și va
fi introdus in producția de serie.
■ întreprinderea „Carpatex" din
Brașov a trecut la utilizarea - în
procesul de spălare a stofelor - a
unor substanțe auxiliare de tip de-

tergenți. In felul acesta, timpul de
spălare al stofelor este mai redus
și se realizează economii de peste
o sută tone combustibil convențio
nal pe an.
■ La Unitatea de mecanizare,
transporturi și construcții forestiere
Gura Humorului, distribuitoarele
pentru încărcătoarele frontale - la
care se efectuează aici reparațiile
capitale — se procurau pînă de curind din import. Lucrătorii au gă
sit însă soluția recondiționării pie
selor respective în unitate. S-a asigurat astfel reducerea importu
rilor.
■ In cadrul industriei mici din
municipiul Bacău a fost realizată,
din resurse locale, prima linie teh
nologică pentru valorificarea mase
lor plastice refolosibile. Cu ajuto
rul ei se realizează anual circa 100
de produse : piese de schimb, ar
ticole de uz casnic, repere indus
triale.
■ Fabrica de prelucrare a lem
nului din Gugești aplică un studiu
privind reducerea consumului de energie și combustibil prin folosirea
gazelor arse de la centrala termică
Procedeul urmează să fie extins și la
instalația de uscare furnire.
■ Pe malul Dunării, la Calafat,
a fost, dat în folosință un modern
hotel turistic. Dispunînd de parter
și trei niveluri, noul edificiu are
exterioarele placate cu piatră na
turală. El dispune de o braserie,
bar și cofetărie.
■ U.J.C.C. Satu Mare va pune
în curînd la dispoziția cetățenilor
din comunele și orașele județului
un prim lot de 250 de miniincubatoare, care vor „scoate" cel puțin
200 pui la fiecare „șarjă".
■ Dintr-un lac poluat - o zonă
de frumusețe. Lacul Ciuperca din
municipiul Tulcea, în care, pînă nu
de mult, se scurgeau toate apele
menajere din zonă, va deveni in
vara aceasta, datorită lucrărilor de
curățire care se desfășoară acum,
o atractivă bază de agrement.

Corelarea rațională, pe principii economice,
a prețurilor de producție cu prețurile de desfacere
(Urinare din pag. I)
cole vegetale și animale au însă re
percusiuni directe asupra costurilor
de producție ale unităților industria
le prelucrătoare care folosesc mateterii prime din agricultură. Aceste
unități vor cumpăra de la produ
cătorii agricoli tona de grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr, floareasoarelui, carne, hectolitrul de lap
te etc. la prețuri majorate, ceea ce
va determina ca producția lor să se
realizeze cu costuri mai ridicate, care
la unele produse vor fi mai mari
decit prețurile de desfacere cu amă
nuntul. Potrivit unor calcule, costurile
de producție, ca urmare a aplicării
noilor prețuri de contractare și achi
ziție și a sistemului Îmbunătățit al
primelor de producție, ar fi mai mari
la întreprinderile de industrializare
a cărnii cu 5,6 miliarde lei, la între
prinderile de industrializare a lap
telui cu 2,6 miliarde lei, la unitățile
de morărit și panificație cu 2,6 mi
liarde lei, la întreprinderile de
industrializare a sfeclei de zahăr cu
1,6 miliarde lei etc. Nu este economic
să se recurgă la fondurile statului
pentru a se acoperi anumite decalaje
ce ar putea să «pară ca urmare a
măsurilor de îmbunătățire a prețurilor
la unele produse agricole, care con
stituie sursa de materii prime pentru
industria alimentară. In primul rînd,
trebuie să se acționeze pentru redu
cerea la minimum a cheltuielilor de
producție in toate unitățile de prelu
crare, pentru evitarea risipei în pre
luarea, depozitarea și prelucrarea
materiilor prime cumpărate din
agricultură, care în unele unități
Încarcă încă inutil costurile de
producție și care reprezintă re
zerve ce se impun a fi folo
site cu prioritate. De asemenea, mai
buna folosire a capacităților de pro-

ducție, a forței de muncă constituie
o resursă care trebuie avută 'în ve
dere de specialiștii noștri — econo
miști și ingineri — pentru reducerea;
costurilor de producție. Aceasta tre
buie să constituie calea principală,
economică, de reducere a costurilor și
de încadrare în prețurile de valo
rificare.
Din unele estimări rezultă însă că
nu la toate produsele se pot găsi
soluții în procesul de producție pen
tru asigurarea unei rentabilități mi
nime. La asemenea produse este ne
cesar să se analizeze posibilitatea co
relării costurilor cu prețurile de va
lorificare, pentru ca întreaga activi
tate a unei întreprinderi să se desfă
șoare pe principii economice. Aceas
tă corelare a prețurilor constituie o
necesitate obiectivă a dezvoltării eco
nomice a țării și corespunde intere
selor întregii noastre societăți. Numai
printr-o corelare corespunzătoare a
prețurilor de producție cu prețurile
de desfacere cu amănuntul a produ
selor agroalimentare se pot asigura
sursele pentru acordarea veniturilor
suplimentare producătorilor agricoli
și fondurile necesare dezvoltării bazei
tehnico-materiale a agriculturii.
Realizarea unei politici juste a pre
țurilor, păstrarea unor raporturi co
respunzătoare între prețul de cost,
prețul de producție șl prețul de des
facere cu amănuntul, precum și cu
creșterea retribuției și a veniturilor
realizate de populație constituie o ce
rință legică, obiectivă pentru spori
rea producției agricole și a-livrărilor
la fondul de stat, pentru buna aprovizionare a populației cu produse alimentare și a industriei cu materii
prime și așezarea întregii activități
din agricultură și industria alimen
tară pe principiile mecanismului economic, autoconducerii și autogestiunii economico-financiare.

Duminică 7 februarie : TRAGERE LOTO 2
La sfîrșitul acestei săptămînl,
participanților la atractivele trageri
Loto 2 li se oferă, un nou prilej de
mari succese, respectiv, ciștiguri in
autoturisme „Dacia 1300“ și impor
tante. sume de bani, variabile și
fixe, între 50 000 și 100 lei pe fie
care variantă jucată. Biletul de
participare, al cărui cost este de
numai 10 lei, poate fi completat cu

o variantă achitată sută la sută
sau cu patru variante achitate în
cotă de 25 la sută ; indiferent insă
de cota jucată, fiecare bilet are
drept de ciștiguri la toate cele trei
extrageri a cite patru numere, totalizînd 12 numere din 75. Agențiile
Loto-Pronosport continuă vînzarea
biletelor pînă simbătă 6 februarie
1982 inclusiv.

Marți a părăsit Capitala delegația
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist (U.T.M.S.) din R.P.D. Coreea
nă, condusă de tovarășul Ri Yong
Su, președintele C.C. al U.T.M.S.,
care a efectuat o vizită de prietenie
in țara noastră la invitația C.C. al
U.T.C.
în cadrul vizitei au avut loc dis
cuții la C.C. al U.T.C., întîlniri cu
tineri și cadre ale U.T.C., vizite la
obiective economice și social-culturale din Capitală și din județul
Brașov.
Cu acest prilej a avut loc în Ca
pitală un miting de prietenie dintre
tineretul român și tineretul coreean.
Vizita, care s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, prietenească, s-a
constituit într-o nouă expresie a ra
porturilor de prietenie și solidaritate

Masă rotunda
cu prilejul împlinirii a 15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre România și R. F. Germania
Marți a avut loc la Asociația de
drept internațional și relații inter
naționale — A.D.I.R.I. — o masă ro
tundă pentru marcarea a 15 ani de
la
stabilirea relațiilor diplomatice
dintre România și R.F. Germania.
Despre importanța evenimentului
și evoluția raporturilor româno-vestgermane pe multiple planuri au
vorbit Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe, Mi
chael Jovy, ambasadorul acestei țări
la București, Dan Berindei, secretar
al Comitetului național al istoricilor,
și Lothar Maier, istoric de la Uni
versitatea din Heidelberg.
A fost evocată semnificația pro
fundă pe care a avut-o acest im
portant act politic pentru evoluția
relațiilor bilaterale, pentru norma
lizarea raporturilor dintre statele de
pe continent, pentru promovarea
destinderii, păcii și securității euro
pene. întertieindu-se ferm pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi,
respectului independenței și secu
rității naționale,
neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania,
s-a subliniat tot
odată, au înregistrat în acești 15 ani
o evoluție pozitivă, pe baza înțele
gerilor și documentelor comune

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Școala
satului — școală pentru sat
16,25 Rezultatele tragerii Pronoexpres
16,30 Actualitatea muzicală. Prin insti
tuțiile muzicale din Cluj-Napoca
16.50 Agenda pionierilor ’
17,00 Universul femeilor
17.50 1001 de seri

vremea

........................
i.
Timpul probabil pentru zilele de 4. 5
și « februarie. In tară : Vreme rece,
geroasă noaptea. îndeosebi în nordul
țării. Cerul va fi variabil, mai mult
senin. La începutul intervalului se vor
semnala ninsori locale în
sud-estul
tării, iar vîntul va mai prezenta inten
sificări cu viteze de 45 pînă la 50 km
pe oră din nord-est, viscolind izolat
zăpada. Apoi ninsorile vor fi izolate,

ȘTIRI

îi sint vioaie, contrastînd cu privirea sa blindă.
în spatele biroului săli, un
raft cu multe cărți și un
afiș pe care scrie cu lite
re mari „Darabanca" și
unde sint consemnate date
despre vîrsta și producții
le animalului. Șl nici n-am
putea spune că nea An
drei n-ar fi meșter la vor
bă, deoarece tocmai simpli
tatea și precizia celor spu
se dfe el, pe lingă faptul
că ne-au transmis multe
lucruri interesante despre
activitatea fermei și a oa
menilor ei, au lăsat să
transpară înțelepciunea unei Vieți bogate în împli
niri, nu ușor obținute, dar
cu atît mai pline de satis
facții. Dealtfel, cu toate că
a atins virsta pensionării,
nu se gîndește să se des
partă curlnd de fermă. Am
mai aflat că fiul său este

profesor de matematică la
școala din sat, dar asta nu
înseamnă că tradiția fami
liei de crescători de vite
se va pierde, ea va con
tinua din „tată... în noră",
fiindcă soția fiului său,
Aurica Gabură, este tehni
ciană zootehnistă, membră
de partid și om de bază al
fermei. „Dar mai bine pe
văzute decit să vă poves
tesc eu“, ne-a îndemnat in
terlocutorul nostru.
Ne insoțește îngrijitorul
mulgător Nicolae Dan, nu
înainte de a ne obliga să
ne îmbrăcăm ca „doctorii"
în halate albe. „Așa-i la
noi, muncim în halate albe
și cu mănuși. Zootehnie
modernă, nu ca pe tim
puri". Intrăm în grajdul vi
țeilor de lapte. Sînt curați,
frumoși, intinzind boturile
lor umede din pătuțuri, da,
pătuțuri special amenajate
pentru ei. Sînt hrăniți cu
biberonul. îl iscodim pe în-

• Turneul zonal de șah de la Băi
le Herculane a continuat cu runda
a 20-a, penultima a acestui maraton
șahist, partida centrală disputîndu-se
între fruntașii clasamentului, Zoltan
Ribli și Mihai Șubă, care au conve
nit asupra remizei. Cu acest rezul
tat marele maestru român Mihai
Șubă, neînvins de la începutul tur
neului, acumulează 13 puncte, asigurindu-și calificarea la unul din tur
neele interzonale. Rezultatul de egalitate a fost consemnat, de ase
menea, in partidele : Jansa —
Schmid ; Pavlov — Gheorghiev ; Ve
likov — Inkiov și Sznapik — Csom.
Farago a cîștigat la Ghindă, iar Sax
l-a învins pe Radulov. înaintea ul
timei runde, ce va avea loc joi 4
februarie, în clasament pe primul loc
se află Ribli (Ungaria) cu 15 punc
te, urmat de Șubă (România) și Sax
(Ungaria) cu cite 13 puncte, Gheor
ghiu (România) și Ambroz (Ceho
slovacia) cu cîte 11 puncte și o parti
dă întreruptă, Sznapik (Polonia)
11
puncte, Ftacnik
"
— ■ ■
(Cehoslovacia)
și
Lukacs (Ungaria) — 10,5 puncte (1),
Farago (Ungaria) — 10,5 puncte. în
cursul dimineții a fost continuată
partida Ambroz — Ghindă, intreruptă in runda a 19-a. Șahistul ceho
slovac, deși era în dezavantaj, a gă
sit mutările ideale reușind în cele
din urmă să obțină remiza.
Astăzi se dispută partidele intrerupte.
• După cum s-a mai anunțat, în
tre 25 și 28 februarie se vor desfă
șura, la Palatul sporturilor din Ca
pitală, campionatele internaționale de
tenis de masă ale țării noastre, la
care și-au anunțat participarea jucă
tori și jucătoare din R.P. Chineză,
Iugoslavia, Bulgaria, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Ungaria, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Japonia, R.P.D.
Coreeană și alte țări. Din rîndul

soțitorul nostru cum și ce
fel. Ăre în seamă un lot
de 25 de animale pe care
le furajează, le mulge, le
îngrijește cu atenție. în
funcție de producție — și
banii : se ciștigă intre 2 500
și 4 000 de lei pe lună.
„Nu-i treabă ușoară, ne
încredințează el. Furajare
rațională, atenție în timpul
mulsului, masaje, mișcarea
animalelor, un fel de gim
nastică de producție, și cite
și mai cîte“. Interlocutorul
nostru a ținut să ne atra
gă atenția că, după apli
carea recentelor reglemen
tări legale privitoare la sti
mularea eforturilor depuse
pentru depășirea planului
de producție, de bună sea
mă veniturile vor fi mult
mai mari. în drumul nos
tru întîlnim un alt îngri
jitor, firește, tot în halat
alb. „El este Stan Gaboră.
Și el a cîștlgat locul întîi
ps țară la concursurile

adoptate cu prilejul vizitelor la ni
vel înalt, în care s-au convenit ex
tinderea continuă a schimburilor co
merciale,
intensificarea cooperării
economice,
a conlucrării pe tărîm
tehnico-științific, cultural și în alte
domenii de interes reciproc. în
timpul manifestării s-a subliniat că
recentul dialog la nivel înalt, de la
București,
prilejuit de vizita pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania în România a confirmat do
rința reciprocă de a promova în
continuare colaborarea multilaterală
dintre cele două țări. De asemenea,
a fost remarcată conlucrarea românovest-germană pe plan internațional,
ca state europene, România și R.F.G.
fiind profund interesate în restabi
lirea unui climat de încredere pe
continent,
în reluarea politicii de
destindere și colaborare, în încheie
rea cu rezultate pozitive a reuniunii
de la Madrid și continuarea procesu
lui
de
edificare
a
securității
europene.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, pro
fesori universitari, specialiști în do
meniul
relațiilor
internaționale,
ziariști.
Au fost de față membri ai Am
basadei R.F.G. la București.
(Agerpres)
20.00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,40 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori, mari regizori". „Sălbaticul".
Premieră TV. Coproducție francoitaliană
22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20.40 Mult e dulce și frumoasă limba
ce-o vorbim...
21,00 Din țările socialiste
21,20 Muzică de jaz
21.40 Teleenciclopedia
22,15 Telejurnal

lar vîntul va slăbi în intensitate. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre
minus 25 și minus 16 grade in jumăta
tea de nord a tării și între minus 15 și
minus 5 grade în rest. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între minus 7
și plus 3 grade. In București : Vreme
rece. Cerul va fi variabil. Ninsori la
începutul intervalului. Vînt slab pînă
la moderat, cu intensificări în prima
zi viscolind trecător zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 10 și minus 6 grade, iar cele maxi
me între minus 3 și zero grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

SPORTIVE

Oameni care își onorează datoriile față de satul natal
(Urmare din pag. I)

dintre U.T.C. și U.T.M.S., dintre ti
neretul din Republica Socialistă
România și tineretul din Republica
Populară Democrată Coreeană, ra
porturi • care se dezvoltă și se apro
fundează continuu, în spiritul bune
lor relații de colaborare dintre
partidele, popoarele și țările noastre,
al înțelegerilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Kim
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene, pentru
edificarea unei lumi mai bune și mai
drepte, a democrației și progresului,
în folosul cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

profesionale", ceea ce, cu
o anume discreție, ne atrage atenția că o aseme
nea performanță realizase
și cel ce ne însoțea. Am
mai cunoscut și alți des
toinici și harnici lucrători
precum Constantin Cîrstoiu,
Gheorghe Panait, Nicolae
Boeriu, Ion Ioniță. Lista
celor care, fie ei mulgători,
fie muncitori la bucătăria
furajeră, muncesc cu pri
cepere și dăruire este mult
mai mare.
Nu putem încheia înain
te de a face o precizare :
în prezent, ferma nu mai
există. De la 1 iulie anul
trecut a fost transformată
în stațiune de cercetare și
producție pentru creșterea
bovinelor. O nouă dovadă
a prețuirii de care se
bucură munca zootehniștilor de aici. Dulbanu nu-i
o așezare oarecare, pier
dută într-o margine de
Bărăgan...

participanțllor se remarcă cunoscuții
campioni Secretin (Franța), Orlow
ski (Cehoslovacia), Ghergely (Unga
ria), Jonyer
(Ungaria), Solopov
(U.R.S.S.), Zo Young (R.P.D. Co
reeană), Yang Chuan Ning (R.P. Chi
neză), precum și jucătoarele Magos
(Ungaria), Bulatova (U.R.S.S.), cam
pioană europeană de junioare, Bergeret (Franța), Kruger (R.F. Ger
mania), Polikanova (Cehoslovacia)
etc.
în vederea acestei importante
competiții, lotul nostru se pregătește
intens. Din el fac parte, printre alții,
Simion Crișan, Andras Feher, Șerban Doboși, Teodor Gheorghe, Eu
gen Florescu, Ștefan Moraru, Olga
Nemeș, Eva Ferenczi și Maria Alboiu.
• Peste 1 000 de tineri șl tinere
din întreprinderile și școlile județu
lui Bihor au participat, în cadrul
Daciadei, la un veritabil festival al
sporturilor desfășurat în stațiunea
Felix, de lingă Oradea. Au avut loc
întreceri la cros, judo, baschet, gim
nastică, șah și tenis de masă. Cu
acest prilej s-au remarcat în probele
de cros Mariana Bonat (Blănuri Ora
dea), Dana Miclăuș (Rapid), Muszka
Atila (Metalul Salonta), Petru Hodișan (Industria ușoară) și alții.
Iată învingătorii la alte discipline:
judo — Rapid Oradea ; baschet —
„Lotus" Băile Felix ; șah — loan
Mihuț (Electrica) și Veronica Toth
(Industria ușoară) ; tenis de masă :
Aurelia Cipleu (Eternit Oradea) și
Csiszer Csaba (Spartac).
în încheiere, echipa de gimnastică
a Asociației sportive Spartac Oradea
a oferit o demonstrație.
Tot în cadrul Daciadei, la Oradea
s-au desfășurat întrecerile prilejuite
de concursul de săniuțe pentru
„Cupa Pionierul", cu participarea
elevilor din școlile generale din mu
nicipiul de pe Crișul Repede. Primii
clasați s-au calificat pentru faza
județeană, care va avea loc, în zilele
de 6 și 7 februarie, la Stîna de Vale.
• Turneul internațional feminin
de handbal de la Cheb a fost câști
gat de echipa Cehoslovaciei, care în
ultimul joc a întrecut cu 22—19 (10—
13) selecționata U.R.S.S. Echipa R.D.
Germane a învins cu 27—12 (9—7)
formația secundă a Cehoslovaciei.
Clasamentul final : 1. Cehoslovacia ;
2. R.D. Germană ; 3. U.R.S.S. ; 4.
Iugoslavia ; 5. Cehoslovacia (B).

IN ATENTIA
ASIGURAȚILOR
Administrația Asigurărilor de
Stat aduce la cunoștință cetățe
nilor care au contractate asigu
rări cu plata primelor in rate
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu
prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare.
Plata ratelor de prime se poa
te face la responsabilii cu asi
gurările din unitățile socialiste,
la agenții și inspectorii de asi
gurare sau, direct, la orice uni
tate ADAS.

Puternică manifestare
a unității întregului popor
în jurul partidului,
al tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Bogată în evenimente de majoră
semnificație, cu valoare de simbol,
prima lună a anului a reliefat o se
rie de trăsături caracteristice ale vie
ții noastre politice.
Sentimentele de profundă prețuire
și nețărmurită dragoste ale tuturor
cetățenilor față de conducătorul iubit
al partidului, președintele țării, au
fost din nou și cu putere puse în
lumină cu prilejul aniversării zilei
sale de naștere. Scrisorile și telegra
mele ce i-au fost adresate din toate
colțurile țării de muncitori, țărani,
intelectuali, de mii și mii de cetă
țeni de toate vîrstele și profesiile, de
unități de stat și cooperatiste, de or
ganizații de partid și obștești, mani
festările omagiale organizate în lo
calitățile patriei — se constituie într-un omagiu al întregii țări adus ma
relui său fiu, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru neobosita sa ac
tivitate pusă în slujba înfloririi pa
triei socialiste, pentru energia cu
care acționează pentru înfăptuirea
aspirațiilor de pace și prosperitate,
de demnitate și libertate ale națiunii
noastre.
SCRISOAREA ADRESATA DE CO
MITETUL POLITIC EXECUTIV AL
C.C. AL P.C.R. a relevat înaltele ca
lități
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu de conducător comunist,
revoluționar și patriot înflăcărat, de
militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești, rolul său de
terminant în elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului și statului, contribuția sa
esențială la obținerea mărețelor suc
cese și înfăptuiri din perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea.
Aniversarea a pus totodată în lu
mină înaltul prestigiu de care se
bucură România și președintele ei pe
plan internațional. Mesajele de feli
citare adresate de conducători de
partid și de stat din țări socialiste,
de șefi de state și guverne, oameni
politici, exponenți ai opiniei publice
din numeroase state au ilustrat încă
o dată înalta stimă și considerație
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
pentru meritele sale deosebite în ela
borarea și transpunerea în viață a
unei politici dinamice și constructive,
de pace, colaborare și înțelegere în
tre popoare.
Printr-o fericită coincidență, luna
ianuarie a marcat și aniversarea zi
lei de naștere a tovarășei Elena
Ceaușescu, prilej pentru omagierea
aportului său deosebit la buna des
fășurare a vieții politice, zociale, ști
ințifice și culturale a țării. SCRI
SOAREA CE I-A FOST ADRESATA
DE COMITETUL POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R. reliefează
cu pregnanță înalta prețuire față de
bogata și complexa activitate desfă
șurată de tovarășa Elena Ceaușescu
in cele mai înalte foruri ale con-,
ducerii de partid și de stat, față de
contribuția sa la progresul multila
teral al patriei, față de vasta și la
borioasa activitate depusă cu pasiu
ne și competență pe tărimul cerce
tării științifice.
Prin întreaga lor desfășurare,
aniversările
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu s-au transformat intr-o
adevărată sărbătoare a unității în
tregii națiuni, într-o puternică ma
nifestare a hotărîrii poporului nostru
de a urma neabătut partidul pe ca
lea socialismului și comunismului, *
înfloririi patriei.
Sub semnul aceleiași unități a fost
marcată
ANIVERSAREA UNIRII
PRINCIPATELOR — moment cru
cial în istoria modernă a țării, am
plele manifestări ce i-au fost con
sacrate punind în lumină, deopotri
vă. înalta prețuire acordată tradi
țiilor luptei pentru unitate și voința
de a apăra și consolida neîncetat
această măreață cucerire.

Măsuri
de mare însemnătate
pentru dezvoltarea
economico-socială
a patriei
Cronica politică a lunii ianuarie
stă mărturie consecvenței cu care
conducerea
partidului
acționează
oentru realizarea unuia din obiecti
vele de bază stabilite de Congresul
al XII-lea : înfăptuirea unei pro
funde revoluții în agricultura noas
tră socialistă.
Semnificații deosebite prezintă în
această direcție CONSFĂTUIREA
DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.,
din 22 ianuarie, consacrată proble
melor de bază ale zootehniei, precum
și altor aspecte deosebit de impor
tante pentru dezvoltarea agriculturii.
Cuvintarea rostită cu acest prilej de
secretarul general al partidului con
stituie un program de lucru de largă
perspectivă. Reține atenția în mod
deosebit analiza factorilor în măsu
ră să contribuie la dezvoltarea acce
lerată a zootehniei — de la îmbună
tățirea normelor de furajare și așe
zarea lor pe baze judicioase, efi
ciente, la perfecționarea
soluțiilor
constructive pentru adăposturi, de la
sporirea rolului cercetării de profil
în direcția îmbunătățirii raselor la
formarea, pregătirea și stabilizarea
personalului din zootehnie.
în același context, se cuvine
menționată și VIZITA DE LU
CRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU LA INSTITUTUL DE
CERCETĂRI, PROIECTĂRI ȘI IN
GINERIE TEHNOLOGICA PEN
TRU MECANIZAREA AGRICUL
TURII DE LA BANEASA, vizită ce
ilustrează
preocuparea
constantă
pentru realizarea unor mașini agri
cole multifuncționale complexe, de
mare randament, care să contribuie
la creșterea eficienței mecanizării în
agricultură.
Contribuții remarcabile în direcția
aplicării noilor orientări înscriu de
cretele adoptate în cursul acestei
luni : DECRETUL PRIVIND EFEC
TUAREA RECENSAMÎNTULUI ANIMALELOR DOMESTICE — acțiu
ne de mare importanță în ceea ce
privește stabilirea unei baze reale
pentru elaborarea planurilor de dez
voltare a zootehniei și a programe
lor de autoconducere și autoanrovlzionare teritorială și DECRETUL

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTI
VITĂȚII DE MECANIZARE ȘI
REGLEMENTAREA
RAPORTURI
LOR DINTRE STAȚIUNILE PEN
TRU MECANIZAREA AGRICUL
TURII ȘI UNITĂȚILE AGRICOLE
— menit să aducă o serie de per
fecționări
cadrului
organizatoric
existent, să. creeze condiții mai bune
de desfășurare a muncii.
O importanță deosebită prezintă
PROIECTUL LEGII RETRIBUIRII
MUNCII ÎN UNITĂȚILE AGRICO
LE COOPERATISTE — proiect ce
urmează a fi aplicat experimental,
așa cum s-a hotărft în ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R. din 22 ia
nuarie. Asemenea prevederi precum
cele referitoare la retribuirea coo
peratorilor, a cadrelor de conducere,
a celorlalți lucrători din agricultura
cooperatistă în directă legătură cu
cantitatea șl calitatea muncii, «cu pro
ducția și veniturile obținute, posibi
litățile create, pe baza creșterii pre
turilor la produsele agricole și a rea
lizării produselor prevăzute în plan,
de sporire cu circa 25 la sută a ve
niturilor cooperatorilor vor determi
na cu siguranță intensificarea preo
cupărilor pentru creșterea producției.
Potrivit tradiției instaurate în ul
timii ani, luna ianuarie se înscrie și
ca o lună a CHEMĂRILOR LA ÎN
TRECEREA SOCIALISTA pentru
Îndeplinirea exemplară și depășirea
sarcinilor de plan. Esențial este ca
angajamentele asumate în întrecere
să se bizuie pe valorificarea superi
oară a rezervelor interne existente
la fiecare Ioc de muncă, și, mai ales,
să fie însoțite de măsuri tehnicoorganizatorice șl politico-educative.
Un cadru optim pentru dezbaterea
și soluționarea multiplelor probleme
ale activității economice ÎI oferă
adunările generale ale oamenilor
muncii din industrie, construcții,
transporturi chemate să
analizeze
cu exigență rezultatele obținute pe
anul 1981 și să stabilească măsurile
necesare realizării în cele mai bune
condiții a sarcinilor ce revin unități
lor pe anul 1982. Cît privește adu
nările generale din unitățile agricole,
In centrul dezbaterilor trebuie să se
situeze actualele reglementări adop
tate în domeniul agriculturii, pro
blemele ce se cer soluționate pen
tru dezvoltarea rapidă a zootehniei,
pentru temeinica pregătire a campa
niei agricole de primăvară.
Cronica lunii Ianuarie, prima lună
din cel de-al doilea an al cincinalu
lui calității șl eficienței, consemnea
ză, de asemenea, și desfășurarea
Congresului al VI-lea al cooperației
meșteșugărești. precum și a Con
gresului al VII-lea al cooperației de
consum. Așa cum se subliniază în
MESAJELE ADRESATE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU cu
aceste prilejuri, lucrătorii din sec
toarele cooperației meșteșugărești șt
cooperației de consum trebuie să-și
intensifice preocupările în direcții
cum sînt diversificarea serviciilor și
prestărilor de servicii, ridicarea cali
tății și eficienței activității, sporirea
contribuției la Înfăptuirea progra
melor de autoaiprovizionare.

Pacea principala problemă
a vremurilor noastre
Prima lună a anului a Înscris noi
șl elocvente mărturii ale consecven
ței, spiritului realist și, în același
timp, profund novator al politicii
externe promovate de partidul și
statul nostru, sub impulsul hotărîtor
ai tovarășului Nicolae Ceaușescu.
în acest sens, prin complexitatea
problemelor abordate, prin pozițiile
exprimate, CUVÎNTAREA ROSTI
TA DE SECRETARUL GENERAL
AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE
REPUBLICII
LA
CEREMONIA
OMAGIALA CU PRILEJUL ZILEI
SALE DE NAȘTERE constituie un
document de o deosebită Însemnă
tate, In care se reliefează cu putere
imperativele cele mai stringente ale
zilelor noastre — apărarea păcii,
salvgardarea civilizației umane de
pericolul distrugerii nucleare prin
adoptarea fără tntîrzlere de măsuri
efective de dezarmare, renunțarea la
politica de forță și de amenințare
cu forța, respectarea dreptului sacru
al fiecărui popor de a-și ale
ge de sine stătător căile dezvoltării
social-economice, fără amestec din
afară, întărirea conlucrării între
toate forțele revoluționare, progresis
te și democratice, intre toate națiunile
lumii în vederea atingerii acestor
obiective.
Acționînd în spiritul acestor Înalte
comandamente, partidul și statul
nostru au desfășurat și în această
primă lună a anului o intensă acti
vitate pe plan internațional, ceea ce
și-a găsit expresie în numeroase în
tîlniri, în rodnice convorbiri, acor
duri și înțelegeri, deschizătoare de
noi perspective pentru relațiile
noastre externe.
Reliefînd o coordonată fundamen
tală a politicii externe a României,
cronica lunii situează în prim plan
preocuparea statornică pentru DEZ
VOLTAREA LEGATURILOR de
PRIETENIE ȘI COLABORARE CU
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE. Un
eveniment remarcabil l-a ’ constituit,
în acest sens, vizita de prietenie în
treprinsă în țara noastră de tova
rășul Todor Jivkov, înțelegerile con
venite cu prilejul convorbirilor la
nivel înalt marcînd un nou și pu
ternic aport la dezvoltarea și mal
intensă a conlucrării tradiționale
prietenești dintre P.C.R. și P.C.B., la
ridicarea pe o nouă treaptă a coo
perării rodnice, multilaterale dintre
România și Bulgaria.
De asemenea, schimburile de me
saje prietenești dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe de o parte, și
tovarășii Leonid Brejnev, Erich
Honecker, Wojciech Jaruzelski și
Kim Ir Sen, pe de altă parte, pu
nind în evidență satisfacția pentru
dezvoltarea raporturilor de strînsă
conlucrare dintre România și țările
frățești respective, au exprimat vo
ința de a conferi acestora un conți
nut tot mai bogat.
Cu aceeași consecvență a acționat
România și în cursul lunii trecute
pentru EXTINDEREA ȘI APRO
FUNDAREA
CONLUCRĂRII
CU
ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTA
RE, CU ȚĂRILE NEALINIATE, CU
TOATE STATELE LUMII, FARA
DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SO
CIALA,
In spiritul
principiilor

coexistenței pașnice. în acest cadru,
convorbirile de la București dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Pakistanului, Mohammad
Zia-ul Haq, au relevat dorința de a
da noi dimensiuni raporturilor româno-pakistaneze, impunîndu-se prin
însemnătatea lor, îndeosebi, măsu
rile în sfera relațiilor economice,
care deschid perspective favorabile
extinderii schimburilor comerciale,
amplificării cooperării în producție
în ramuri de primă importanță pen
tru economiile naționale. Totodată,
schimburile de mesaje dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Gafar Mohammed El Nimeiri, pre
ședintele Sudanului, Chadli Bendjedid, președintele Algeriei, Mohamed
Khouna Ould Haidalla, șeful statu
lui mauritanian, au pus în evidență
bunele relații reciproce, perspecti
vele rodnice ale conlucrării dintre
România și statele „lumii a treia", în
lupta pentru consolidarea Indepen
denței și progres, pentru democrati
zarea vieții internaționale și asigu
rarea unei păci trainice.
Orientarea statornică privind ÎN
TĂRIREA LEGATURILOR CU TOA
TE PARTIDELE COMUNISTE ȘI
MUNCITOREȘTI, CU PARTIDELE
SOCIALISTE ȘI SOCIAL-DEMOCRATE, LIBERALE, CU MIȘCĂRILE
DE ELIBERARE NAȚIONALA, CU
TOATE FORȚELE PROGRESISTE,
ANTIIMPERIALISTE, în vederea în
făptuirii marilor țeluri ale păcii,
dezarmării, securității și independen
ței naționale, pentru progres social și
colaborare între popoare a fost cu pu
tere evidențiată cu prilejul primirii
de către secretarul general al P.C.R.
a secretarului general al P.S.D.
Italian, Pietro Longo, și a președin
telui Partidului African al Indepen
denței din Senegal, Majhemout Diop,
a reprezentanților altor formațiuni
politice din diferite țări.
Pe prim planul vieții internațio
nale s-a înscris cu acuitate necesita
tea luptei pentru OPRIREA CURSEI
ATÎT DE NOCIVE A ÎNARMĂRI
LOR ȘI ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂ
RII, în acest cadru sarcina cea mai
importantă și mai urgentă constituind-o RENUNȚAREA LA AMPLA
SAREA DE NOI RACHETE ÎN EU
ROPA, RETRAGEREA ȘI REDUCE
REA CELOR EXISTENTE, denuclearizarea militară a continentului. In
acest spirit, România a salutat, după
cum se știe, negocierile sovieto-americane de la Geneva în problema
mijloacelor nucleare cu rază medie
de acțiune in Europa. Totodată, por
nind de la faptul că negocierile res
pective privesc toate popoarele euro
pene, președintele Nicolae Ceaușescu
a subliniat din nou, în recenta sa
cuvîntare, necesitatea participării,
într-o formă sau alta, și a celorlalte
state europene, spre a contribui la
obținerea de rezultate care să ducă
la Întărirea securității tuturor țărilor
continentului, la înlăturarea primej
diei unei conflagrații pustiitoare.
Expresie a îngrijorării profunde
față de această primejdie, și in luna
ianuarie au continuat să aibă loc in
numeroase țări ample mișcări de
masă pentru dezarmare și pace, tnglobînd forțe social-politice de o di
versitate fără precedent. Este con
vingerea nestrămutată a partidului
nostru, reafirmată mereu de secre
tarul său general, că, întărindu-și
unitatea, acționind cu fermitate, ma
sele populare de pretutindeni sînt în
măsură să obțină înfăptuirea acestor
deziderate
supreme
ale
zilelor
noastre.

Un deziderat fundamental:
securitatea pe continent
și în întreaga lume
în preajma reluării reuniunii de
la Madrid, un fapt pozitiv l-a con
stituit întîlnirea de la Viena a re
prezentanților țărilor neutre și nea
liniate participante la reuniune,
care au subliniat că trebuie făcut
totul pentru încheierea cu succes a
forumului general-european, ceea ce
implică, în primul rînd, convocarea
conferinței pentru măsuri de încre
dere și dezarmare pe continent, asi
gurarea continuității procesului ini
țiat prin semnarea Actului final de
la Helsinki. Din păcate, s-au făcut
auzite și voci care încearcă să abată
atenția reuniunii spre alte probleme,
în aceste condiții, președintele Re
publicii a susținut din nou necesi
tatea de a nu se admite acest lucru,
ci, dimpotrivă, de a se acționa pen
tru ca atenția popoarelor europene
să fie Îndreptată numai și numai
spre problemele esențiale ale conti
nentului, spre înfăptuirea princi
piilor securității și cooperării, într-o
Europă unită, bazată pe egalitate,
pe respectul orînduirii sociale din
toate țările.
Cu deosebită acuitate s-au mani
festat și în luna ianuarie efectele
crizei economice mondiale. Conti
nuarea recesiunii, agravată de efec
tele creșterii vertiginoase a ratei dobinzilor practicată în S.U.A., stag
narea producției și reducerea inves
tițiilor, proliferarea șomajului, spo
rirea puternică șl cu caracter gene
ralizat a prețurilor la
numeroase
produse — în legătură directă cu
scumpirea costurilor de producție —
adîncirea continuă a decalajelor
dintre țările în curs de dezvoltare și
țările dezvoltate — toate au reținut
preocupările popoarelor, guvernelor,
ale organizațiilor internaționale. Relevînd repercusiunile negative pe
care le au adîncirea și extinderea
crizei economice, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat necesitatea
Întăririi relațiilor de colaborare eco
nomică mondială pentru transpune
rea în viață a unor măsuri reale in
direcția lichidării subdezvoltării șl
înfăptuirii noii ordini economice,
care să asigure progresul țărilor ră
mase în urmă, stabilitatea economi
că internațională.

★
Perioada la care se referă cronica
a evidențiat cu putere voința comu
niștilor, a întregului nostru popor
de a munci cu dăruire revoluționară
pentru înfăptuirea obiectivelor isto
rice stabilite de Congresul al
XII-lea privind înflorirea multilate
rală a țării și, în același timp, de a
face totul și de aici înainte pentru
înlăturarea pericolului războiului,
reluarea și continuarea politicii de
destindere,
colaborare și pace pe
toate meridianele.

Paul DOBRESCU
Al. CAmPEANU

geneva.

Deschiderea sesiunii Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge
neva s-a deschis, marți, sesiunea pe
anul în curs a Comitetului pentru
dezarmare — principalul organism
de negocieri multilaterale în dome
niul dezarmării, din care fac parte
reprezentanții a 40 de state, intre
care și România.
Pe ordinea de zi figurează elabo
rarea unui program global de dezar
mare, interzicerea completă a expe
riențelor nucleare, precum și inter

zicerea armelor chimice și radiolo
gi ce.
Comitetul, constituit în 1978, ur
mează să prezinte un raport asupra
rezultatelor lucrărilor sale celei de-a
II-a sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate dezarmă
rii, programată în vara acestui an
(7 VI-9 VII).
Actuala sesiune a Comitetului pen
tru dezarmare urmează să dureze
12 săptămini.

Apel al scriitorilor japonezi pentru abolirea
tuturor armelor nucleare
TOKIO 2 (Agerpres). — O delega
ție de scriitori japonezi a prezentat,
luni, Ambasadei S.U.A. in Japonia
apelul semnat de 308 oameni de li
tere din această țară adresat pre
ședintelui Statelor Unite, prin care

se cere abolirea tuturor armelor nu
cleare și respectarea celor trei prin
cipii nenucleare nipone — de a nu
produce, poseda sau permite intra
rea armelor nucleare pe teritoriul
japonez, informează agenția Kyodo.

AGENȚIILE DE PRESA
LA GENEVA a ovut ioc, marți, o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S
S.U.A. participante la convorbirile privind limitarea armelor nucleare in
Europa - informează agenția T.A.S.S.
|
SUCURSALA COMPANIEI
Socialist Yemenit, care și-a Înche
TRANSNAȚIONALE „I.B.M." DIN
iat lucrările la Aden, a examinat
I IRAN A FOST NAȚIONALIZATA
direcțiile principale ale activității
— a anunțat agenția iraniană de
partidului, calea de extindere a
I presă Irna. Ministrul de stat înbazei sale sociale, perfecționarea
Isărcinat cu Organizația bugetului
metodelor de muncă cu cadrele. Au
și planului, Mohammad Taqimbanki,
fost dezbătute, de asemenea, problemele dezvoltării
social-econoa precizat că se află în studiu na
ționalizarea și a altor
companii
mice a țării.
I producătoare de computere ce au
■ CONGRES. Reunită Ia Bruxelles,
sucursale în Iran.
plenara Comitetului Central al P.C.
din Belgia a hotărît să convoace
I
LUCRĂRILE CONFERINȚEI Ucel de-al XXIV-lea Congres al par
NIUNII PARLAMENTARE ARAtidului, la 26—28 martie, in capiI BE, care a reunit delegați din 14
tala țării.
state, precum și. ai Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, s-au
ACORD. Liderii coaliției guver
încheiat în Kuweit.
namentale de la Bonn,
formată
din reprezentanți ai partidelor Social-Democrat și Liber-Democrat,
ȘEDINȚA. In orașul etiopian
au încheiat „un acord fundamenAsmara s-au desfășurat lucrările
tal" cu privire la un plan de com
batere a șomajului — a anunțat,
ședinței naționale a Consiliului
Militar Administrativ Provizoriu.
într-o declarație făcută presei,
președintele Partidului Social-DeComisiei de organizare a Partidu
lui Celor ce Muncesc din Etiopia
mocrat din R. F. Germania, Willy
și guvernului etiopian, transmite
Brandt.
agenția T.A.S.S. In declarația po
NUMIRE. Președintele Ronald
litică adoptată, participanții și-au
Reagan l-a numit marți pe Richard
manifestat sprijinul deplin față de
Fairbanks în calitate de trimis spepozițiile exprimate de Mengistu
Haile Mariam, președintele Consi
cial al său pentru Orientul Mijlociu.
liului Militar, al Comisiei de orga
După cum s-a precizat oficial, noul
nizare și Consiliului de Miniștri. A
trimis special al președintelui S.U.A.
fost subliniată necesitatea elimină
pentru Orientul Mijlociu va avea
rii tendințelor secesioniste, a întă
ca misiune, pentru perioada imeririi unității țării.
diat următoare, „reglementarea im
portantelor deosebiri de vederi care
LA LISABONA s-au încheiat lu
există între Egipt și Israel, în specrările plenarei C.C. al P.C. Portu- rial în problema autonomiei pa
ghez. tn cadrul plenarei a fost alestiniene".
nalizată situația politic i internă
INUNDAȚII ÎN FILIPINE. tn
din țară. A fost hotărită conFilipine s-au produs in ultimele
vocarea Congresului al X-lea al
zile inundații puternice, in urma
partidului in prima jumătate a acărora 12 persoane și-au pierdut
nului 1983.
viața, iar alte 28 au fost date disPLENARA. Aii Nasser Mohampărute. Cel mai mult au fost afecI med, președintele Prezidiului Contate provincia Bukidnon, aflată la
isiliului Suprem al Poporului și
peste 700 kilometri sud-est de Maprim-ministru al Guvernului R.D.P.
nila, și provincia Davao de Nord.
Yemen, a declarat că cea de-a
, V-a plenară a C.C. al Partidului
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Una din formele cele mai preg
nante de manifestare a fenomenelor
de criză din economia mondială este
procesul de rapidă și generalizată
creștere a prețurilor. O creștere ce
a luat, îndeosebi în ultimii ani, ca
racterul unei curse galopante : dacă
în anii ’60, se arată în raportul pe
1981 al G.A.T.T. (Acordul General
pentru Tarife și Comerț), prețurile au
crescut, pe plan mondial, într-un ritm
mediu anual de numai 1,3 la sută, în
anii *70, ele au sporit de peste 12 ori
■nai repede — 15,8 la sută.
Așa cum criza economică nu poate
fi circumscrisă în frontierele unor
state — ea repercutîndu-se, într-o
măsură mai mare sau mai mică,
asupra tuturor țărilor — tot așa pro
cesul creșterii prețurilor nu .poate fi
limitat la o anumită zonă geografi
că. Un fenomen cu atît mai inexo
rabil cu cît, după cel de-al doilea
război mondial și pînă la declanșa
rea actualei crize, în 1974, comerțul
internațional a cunoscut cea mai di
namică perioadă din istoria sa, în
care toate statele s-au angajat in
ample schimburi economice, ceea ce
a dus la extinderea cooperării și adîncirea diviziunii internaționale a
muncii, la creșterea interdependen
ței dintre economiile naționale.
în aceste condiții, cursa prețurilor
dintr-o țară nu putea să nu deter
mine creșteri de prețuri in alte țări :
potrivit
datelor
furnizate
de
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare),
in deceniul trecut, în strînsă legătură
cu faptul că prețurile au sporit în
țările capitaliste dezvoltate, in me
die pe an, cu 12,7 la sută, produsele
de export ale statelor respective
s-au scumpit cu 18,6 Ia sută.
Creșterea inflaționistă a prețurilor
pe piața mondială constrînge, deci,
țările importatoare la cheltuieli su
plimentare pentru același volum de
mărfuri achiziționate ; cu alte cu
vinte le obligă să suporte o parte
din povara dificultăților altor state.
Cum însă nici o țară nu este nu
mai importatoare sau numai expor
tatoare, consecințele se răsfrîng în
mod generalizat, afectînd, practic,
toată lumea.
Ceea ce s-a întîmplat pe piața
petrolului este, în acest sens, deose
bit de semnificativ. După evaluările
O.E.C.D. (Organizația pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare), o
scumpire a barilului de țiței cu nu
mai 10 la sută impune, automat, o
creștere medie cu 1 la sută a indi
celui prețurilor în perimetrul amin
titei organizații, care grupează cele
24 de țări capitaliste dezvoltate. Or,

după 1973, prețul petrolului a sporit
nu cu 10, ci cu 1 700 la sută 1 In
felul acesta s-a creat un adevărat
cerc vicios : țările capitaliste dez
voltate caută să-și ușureze „nota de
plată petrolieră" prin scumpirea
propriilor produse ; la rîndul lor,
statele exportatoare de petrol au
ridicat în proporții considerabile
prețul la țiței, invocînd pierderile
pricinuite de inflația din Occident.
Rezultatul este cunoscut : furtuna a
devenit atît de puternică incit pe
marea dezlănțuită a prețurilor n-a
mai rămas nici o insulă a stabili
tății. Creșterea prețurilor este ten
dința generală,, chiar dacă într-un
moment sau altul, într-un loc sau
altul, la un produs sau altul inter
vin și unele scăderi de prețuri.
Transferul febrei prețurilor de pe
o piață pe alta duce la creșterea
costurilor de producție la toate cate
goriile de produse, dar în mod spe
cial la produsele agroalimentare.
După statisticile F.A.O. (Organizația
Națiunilor Unite pentru Alimentație
și Agricultură), în deceniul trecut,
prețul, produselor agroalimentare a
sporit mai repede decît cel al măr
furilor industriale : de 3,2 ori, față
de, respectiv, 2,4 ori. Cum se ex
plică o asemenea evoluție ?
Agricultura modernă se caracteri
zează printr-un înalt grad de meca
nizare, ceea ce implică un consum
masiv de combustibil. Peste un sfert
din energia clasică utilizată pe plan
mondial se folosește pentru obține
rea alimentelor. Astfel, în țările dez
voltate, cheltuielile peptru energie au
ajuns să reprezinte 60 la sută din
costul de producție al unei tone de
grîu. Or, scumpirea excesivă a petro
lului și a altor combustibili a antre
nat o puternică creștere a cheltuieli
lor de producție. Trebuie, In acest
sens, să ne gindim că, de pildă, de la
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Președintele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
l-a primit pe ministrul apărării naționale
al României
BELGRAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Serghei Kraigher, l-a primit, marți, la
Belgrad, pe tovarășul general-locotenent Constantin Olteanu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socia
liste România.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise cele
mai bune urări Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia.
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MOSCOVA 2 (Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu, transmite) : Delegația
A.R.L.U.S. condusă de Ion Cumpănașu, membru supleant al C.C. al
P.C.R., director general al Agenției
române de presă „Agerpres", mem
bru al Biroului Consiliului General
A.R.L.U.S., care face o vizită in
Uniunea Sovietică cu prilejul ma
nifestărilor organizate pentru mar
carea celei de-a 34-a aniversări a
semnării primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență țnutuală
dintre România și U.R.S.S., a fost
primită marți de V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., membru al
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Conducerii Centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română.

★
în aceeași zi, la fabrica de con
strucții din prefabricate din beton
„Krasnopresnenskaia" nr. 1 din Mos
cova a avut loc un miting al prie
teniei româno-sovietice la care au
participat reprezentanți ai colectivu
lui de oameni ai muncii din fabrică.
V. V. Lagoda, secretarul organiza
ției de partid, și conducătorul delega
ției A.R.L.U.S. au vorbit despre sem
nificația evenimentului și despre evoluția ascendentă a relațiilor de
prietenie și colaborare româno-sovie
tice.
Au fost prezenți membrii delega
ției A.R.L.U.S., reprezentanți ai Am
basadei României în Uniunea Sovie
tică.

PRAGA
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Dezbaterile pun in evidență necesitatea urgentă a anulării
deciziei Israelului privind anexarea înălțimilor Golan

BRUXELLES 2 (Agerpres). — Se
natul belgian a aprobat, marți, pro
iectul de lege ce acordă împuterniciri
speciale, pînă la 31 decembrie a.c.,
guvernului condus de Wilfried Mar
tens. Pus la vot, proiectul mențio
nat a fost aprobat cu 93 voturi pen
tru, 70 împotrivă și 5 abțineri. La
18 ianuarie, el fusese, de asemenea,
aprobat de Camera Reprezentanților.
Agenția France Presse precizează
că împuternicirile speciale acordate
guvernului belgian, constituit de
Martens la 17 decembrie anul trecut,
urmează să permită aplicarea pro
gramului său de asanare economică
și bugetară.

PRAGA 2 (Agerpres). — La Agenția economică română din Fra
ga a fost deschisă Expoziția de teh
nică de calcul, reprezentând cele
mai recente realizări ale industriei
electronice românești, organizată
de Centrala industrială de tehnică
de calcul și întreprinderea de co
merț exterior „Electronum" Bucu
rești.
La deschidere au fost prezenți
ministrul federal al industriei elec
trotehnice, Milan Kubat, miniștri
adjuncți, directori generali de cenrale, specialiști din domeniul res-

S-a pierdut o rachetă...

R. S. CEHOSLOVACĂ

Comunicat privind realizarea planului pe 1981
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producție s-au redus cu 1,1 Ia sută
in comparație cu anul 1980.
In raport se relevă că volumul
livrărilor și lucrărilor în sectorul
construcțiilor s-a redus cu 1,9 la sută
in comparație cu anul precedent, dar
această reducere nu a dus la micșo
rarea duratei construcțiilor și la
scăderea procentului de construcții
neterminate.
Producția agricolă a fost valoric
cu 3,4 la sută mai mică decît în anul
1980. Volumul producției agricole a
scăzut, în comparație cu același an,
cu 7,1 la sută.

Un avion 'de vînătoare-bombardament de tip „F-15" aparținind Forțe
lor aeriene ale S.U.A. staționate în
R.F.G. a pierdut luni seara o rache
tă într-o zonă din Munții Pădurea
Neagră, la o distanță de aproximativ
40 km de orașul Lahr — a anunțat
un purtător de cuvint al bazei ame
ricane de la Bitburg. El a precizat
că in ciuda investigațiilor minuțioa
se întreprinse de autoritățile vestgermane, racheta de tip „Sidewin
der" nu a putut fi găsită. S-a emis
ipoteza că racheta a explodat într-o
zonă de pădure.
Presa vest-germană amintește că
un accident similar s-a produs în
1981, cind un avion militar vest-german a pierdut o rachetă de același
tip într-o pădure din Bavaria. (Ra
chetele „Sidewinder", folosite de aviație, au o lungime de 2,8 metri, o
greutate de 70 kg și o capacitate ex
plozivă de 4 kg trinitrotoluen).

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— La Națiunile Unite au continuat
luni după-amiază dezbaterile sesiu
nii extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U., convocată pentru ana
lizarea situației create prin anexarea
de către Israel a înălțimilor Golan.
Delegatul Kuweitului a cerut Adu
nării Generale să adopte. măsurile
necesare care să determine Israelul
să anuleze decizia din decembrie
1981 și să descurajeze pentru viitor
asemenea inițiative. Reprezentantul
U.R.S.S. a criticat politica guvernului
israelian de anexare a teritoriilor
ocupate, precum și atitudinea nega
tivă a Statelor Unite, care au blocat
rezoluția Consiliului de Securitate în
această problemă. Habib Chatty,
secretar general al Conferinței isla
mice, a afirmat că Israelul va conti
nua politica sa expansionistă în
detrimentul vecinilor atît timp cît
știe că vetoul unei superputeri îl
ține la adăpost de sancțiuni interna
ționale. Reprezentantul Egiptului a
cerut Israelului să anuleze hotărârea
de anexare, subliniind că pacea și
securitatea arabă sînt indivizibile.
„Oricare ar fi valoarea și semnifica
ția sa, pacea numai cu Egiptul nu
poate reprezenta un substitut pentru

o pace justă cu toate părțile impli
cate in conflictul arabo-israelian și
mai ales cu poporul palestinian arab".
El a adăugat că cheia reconcilierii în
regiune constă într-o pace justă și
cuprinzătoare cu toate părțile In
condiții de egalitate.
Delegatul Iugoslaviei a subliniat
caracterul de urgență al necesității
anulării deciziei Israelului, arătînd
că Națiunile Unite trebuie să adopte
măsuri energice și imediate pentru
a nu permite legalizarea practicii de
modificare prin forță a hărții Orien
tului Apropiat.
Au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Noii Zeelande, Afganistanului^
Austriei, Indiei, Laosului, Singaporelui și Suediei, care au cerut Israe
lului să anuleze decizia de anexare
a înălțimilor Golan, de înglobare a
Ierusalimului răsăritean, de implan
tare de așezări israeliene și să pro-r
cedeze la negocieri cu toate părțile
interesate, inclusiv cu Organizația
pentru Eliberarea Palestinei. „Mai
devreme sau mai tîrziu — sublinia
delegatul suedez — Israelul trebuie
să admită că nu-și poate întemeia
existența sa ca stat pe nerecunoașterea dreptului altui popor la auto
determinare".

CONFEDERAȚIA SENEGAMBIA
La 1 februarie a devenit efectivă
confederația dintre statele africane
Senegal și Gambia. Acordul de
constituire a confederației, ce a
primit numele de Senegambia, a
fost aprobat de parlamentele celor
două țări la 30 decembrie 1981. Po
trivit acestuia, confederația își va
unifica politica monetară, financia
ră, externă și a apărării ; fiecare
țară insă își va păstra locul la Or
ganizația Națiunilor Unite și repre
zentanțele diplomatice, menținîndu-și guvernele și identitățile lor
proprii. Senegambia va avea o
Adunare confederată formată din
deputați gambieni (o treime) și
deputați senegalezi (două treimi).
Sediul președinției confederate va
fi in Senegal, iar cel al vicepreședinției în Gambia. Acordul mai
prevede constituirea unui tribunal
neutru, care să rezolve orice dife
rende de interpretare privind acor
dul confederal intre președintele și
vicepreședintele confederației. Ca
limbi oficiale vor fi franceza, en
gleza și o limbă africană, care ur
mează să fie hotărită de parlamen
tele celor două țări (majoritatea
locuitorilor din Senegal și Gambia
vorbesc woloof).

★
Țară cu o străveche civilizație,
SENEGALUL
(suprafață : 196 192
kmp, populație : peste 4 milioane
locuitori) — supranumit „Poarta
Africii occidentale", pentru poziția
sa geografică ce i-a conferit un rol
aparte în istoria continentului —
și-a Cucerit independența în 1960.
Muzeul sclavilor din insula Goree
păstrează datele istoriei zbuciuma
te a acestor meleaguri, din timpu
rile cind navele traficanților de
„marfă vie" ancorau aici, pentru a
încărca mină de lucru ieftină, tn
perioada de după eliberare (a fost
colonie franceză timp de mal mul
te decenii) s-au depus eforturi
pentru diversificarea economiei,
pentru a scoate țara din înapoierea

lăsată de colonialism, tn prezent,
deși arahidele continuă să repre
zinte principalul produs agricol și
de export, pe zeci de mii de hec
tare se cultivă bumbac, trestie de
zahăr, orez și alte plante. Este in
curs de aplicare un vast program
de lucrări hidrotehnice și hidro
electrice.
GAMBIA (teritoriu : 11 295 kmp
— o fișie de pămint de pe va
lea riului Gambia, lungă de 300 km
ți lată de circa 50 km ; populație :
aproape 600 000 locuitori) a fost
denumită de „Le Monde" drept un
„exemplu al arbitrariului colonial,
care a decupat in maniera cea mai
fantezistă continentul negru". Pen
tru poziția sa strategică a fost dis
putată de Portugalia, Franța, Olan
da și Marea Britanie. A fost pri
ma colonie britanică în Africa occi
dentală și ultima care și-a cucerit
independența. Este țara lui Kuntha
Kinte, strămoșul lui Alex. Haley,
autorul
romanului
„Rădăcini",
după care s-a făcut cunoscutul se
rial de televiziune. Independentă
din 1965, (ara își bazează economia
aproape în exclusivitate pe cultura
arahidelor.

NIVELUL PRETURILOR IN CONTINUĂ ASCENSIUNE
j

sămința de griu pînă la pîine, con
sumul de combustibil, respectiv pe
trolul, intervine de minimum 7 ori :
pentru mașinile agricole la lucrările
de pregătire a terenurilor ; apoi la
însămînțare ; la recoltat ; apoi con
sumurile pentru transportul la baze ;
de aci pentru transportul la fabricile
de piine ; apoi în procesul de pro
ducție al acestora ; apoi la transpor
tul la unitățile de desfacere. Nemaivorbind de marea pondere a consu
mului la îngrășăminte. Și dacă avem
în vedere scumpirile atît de masive
intervenite la petrol înțelegem bine
ce creșteri ale costurilor de pro
ducție rezultă. Potrivit datelor F.A.O.,
după 1973, costul lucrării mecanice a
unui hectar cultivat cu cereale a spo
rit de 2,5 ori, cel al tonei de îngrășă
minte de 4—6 ori. într-un articol in
titulat „In agricultura americană au
loc schimbări profunde", apărut in
revista „Chemical and Engineering
News", se arată că, în ultimii zece
ani, transportul transcontinental al
legumelor și fructelor s-a scumpit în
S.U.A. de peste două ori, iar costul
operației de ambalare a conservelor
a crescut de cinci ori.
Prețurile mari la energie și la alte
elemente care compun costul de
producție au determinat o adevărată
și inevitabilă reacție în lanț : ele au
atras scăderea veniturilor, ceea ce a
dus la reducerea producției. Oferta
de produse agroalimentare, în scă
dere față de cerere, și-a sporit tot
mai mult presiunile în direcția creș
terii prețurilor de desfacere și core
lării lor cu costurile de producție.
Rezultatele sînt evidente și din ta
belul de mai jos de la Institu
tul de Economie Mondială din Bucu
rești, care înfățișează evoluția pre
țurilor medii anuale la unele pro
duse agroalimentare pe piețele re
prezentative :

Piața

ROMA 2 (Agerpres) — Intervenind
în cadrul dezbaterilor parlamentare
în problemele legate de eliberarea
din mîinile teroriștilor a generalului
american Dozier, ministrul de inter
ne al Italiei, Virginio Rognoni, i-a
informat pe deputați că poliția a
izbutit să descopere și locul în care
a fost ținut sechestrat Aldo Moro,
liderul democrat-creștin răpit la
Roma de membri ai organizației te
roriste
autointitulate
„Brigăzile
roșii" la 16 martie 1978 și găsit asa
sinat la data de 9 mai a aceluiași an.
Ministrul Rognoni a declarat că
Aldo Moro a fost ținut în captivitate
intr-un apartament de pe Via Laurentina, importanță arteră din sudul
capitalei italiene. S-a precizat că po
liția a descoperit acest lucru dato
rită declarațiilor făcute de un te
rorist arestat în 'cadrul anchetei de
clanșate în urma răpirii generalului
Dozier.

La Roma s-a mat anunțat că po
liția italiană a efectuat la 1 februa
rie cinci noi arestări în rîndul per
soanelor urmărite pentru desfășura
rea de activități teroriste. Printre cei
reținuți de autorități se află MariaGiovanna Massa, suspectă de a fi
făcut parte din conducerile grupări
lor „Brigăzilor roșii" de la Torino
șl Genova și de a fi participat la co
miterea unor atentate. Alți doi mem
bri prezumați ai acestei organizații
au fost arestați in regiunea Toscana
și încă doi au fost reținuți la Roma.

pectiv și din comerțul exterior. A
fost, de asemenea, prezent Cornel
Pinzaru, ambasadorul țării noastre
la Praga.
Ministrul cehoslovac a dat o
înaltă apreciere produselor prezen
tate și care, puse in funcțiune, au
demonstrat performanțe tehnice și
aplicative superioare.
Expoziția este menită să contri
buie la dezvoltarea și adîncirea
colaborării in producție și la extin
derea schimburilor româno-cehoslovace in domeniul tehnicii de
calcul.

PRAGA 2 (Agerpres). — La Praga
a fost publicat raportul Direcției fe
derale de statistică a R.S. Cehoslovace
privind realizarea planului de dez
voltare social-economică a țării pe
anul 1981. în raport se arată că in
comparație cu anul precedent volu
mul producției industriale a crescut
cu 2 la sută. Cele mai mari ritmuri
de dezvoltare au fost înregistrate de
sectoarele construcției de mașini și
industriei ușoare. Exporturile în ță
rile socialiste au crescut cu 2,6 la
sută, iar in țările nesocialiste cu 5,2
la sută. Cheltuielile materiale în

Acțiuni de combatere
a terorismului

★

Expoziție de tehnică de calcul românească

1971 = 100%

Carne de vită
Unt
Zahăr
Ulei de floarea-soarelui
Ouă
Griu

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică.
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împuterniciri speciale
acordate guvernului
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Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a 0.N.II.

Vizita delegației A.R.L.U S. în Uniunea Sovietică

EVOLUȚIA PRETURILOR MEDII ANUALE LA UNELE PRODUSE
AGROALIMENTARE

Produsul

însoțite de urări de prosperitate po
poarelor Iugoslaviei prietene.
Tovarășul Serghei Kraigher a ru
gat să-i fie transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu din partea Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia cele mai
bune urări de sănătate și succes în
activitatea pe care o desfășoară în
fruntea partidului si statului.
în cadrul convorbirii care a ■ avut
loc au, fost abordate probleme ale
aprofundării pe multiple planuri a
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre țările și popoarele noastre.
A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Nicolae Mihai.

BELGIA

1981
230,47
363,83
366,54
168,39
189,02
265,22

Din datele de mai sus se poate
lesne constata că, in deceniul care
s-a încheiat, prețurile pe piețele re
prezentative au sporit de la 1,6—1,8
ori la ulei de floarea-soarelui și ouă
pină la 3,6 ori la zahăr și unt.
Unii specialiști occidentali consi
deră că situația dificilă de pe piața
produselor agroalimentare nu
are
un caracter conjunctural. „Perspec
tivele prețurilor la produsele agro
alimentare, apreciază profesorul american Lester Brown, nu par opti
miste. Dacă anii ’70 au demonstrat
în mod dramatic noile realități pri
vind energia, anii ’80 se pare că vor
face același lucru în privința ali
mentelor".
Creșterea puternică, uneori chiar
critică, a prețurilor de desfacere la
produsele agroalimentare a afectat,
așa cum se poate vedea din datele
tabelului de mai jos, chiar și țări
dintre cele mai dezvoltate, cu o agricultură modernă, înalt productivă.
Și aceasta tocmai datorită caracte
rului general al procesului de creștere
a prețurilor (Sursa „Foreign Agricul
ture", 1980).

EVOLUȚIA INDICELUI
GENERAL AL PRETURILOR
AGROALIMENTARE
IN UNELE TARI
1970 = 100%

Țara
Elveția
Olanda
Japonia
Italia
Marea Britanie
Brazilia

Primul tri
mestru 1980

153
167
233
318
366
1 687

în condițiile interdependențelor economice mondiale tot mai strlnse,
asemenea fenomene negative n-au
întîrziat să-și facă simțite efectele,
într-un fel sau altul, și asupra țări
lor socialiste. Se știe că tn aceste
țări prețurile de desfacere la unele
produse alimentare de bază s-au
menținut neschimbate o lungă pe
rioadă — cite 10, 15 sau chiar 20
de ani. Dar creșterea generală a pre
țurilor, scumpirea, practic, a tutu
ror produselor de import din Occi
dent, sporirea cheltuielilor de pro

ducție în agricultură legată de scum
pirea petrolului, a Îngrășămintelor
au făcut necesară adoptarea
unor
măsuri de corelare a prețurilor de
desfacere cu costurile și prețuri
le de producție. Astfel de măsuri
au fost luate, de pildă, în Ungaria,
Iugoslavia, Bulgaria, Cuba. Potrivit
datelor publicate în anuarul statistic
editat
de
Secretariatul C.A.E.R.
(Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc), prețurile produselor alimen
tare au crescut în perioada 1970*1980, în Bulgaria — cu 39 la sută,
iar în Ungaria — cu 62 la sută. Zi
lele trecute, în Cehoslovacia au fost
majorate prețurile cu amănuntul la
unele produse alimentare și tutun :
la carne, păsări, pește — cu 27 la
sută, la vin cu 18 la sută, la țigări cu
30 la sută ; totodată, prețul la orez
s-a dublat. In Ungaria, anul trecut,
prețurile cu amănuntul--la carne de
porc și de vacă au fost sporite cu
13 la sută, la produse din carne con
servată prin frig — cu 12,6 la sută,
iar la băuturi spirtoase și tutun —
cu 20 la sută. Datele furnizate de
Biroul Federal de Statistică al Iu
goslaviei arată că în decembrie 1981
costul vieții era cu 36,2 la sută mai
mare decît în aceeași perioadă
a
anului precedent, în special datorită
creșterii prețurilor cu amănuntul la
alimente.
Fenomenul creșterii prețurilor pe
plan mondial nu poate, desigur, și
nici nu ar putea să nu aibă reper
cusiuni și asupra condițiilor din economia țârii noastre. Este știut, de
pildă, că un șir întreg de produse
pe care le importăm, inclusiv pentru
agricultură, sint acoperite valoric la
prețurile mondiale, care au crescut
considerabil, așa cum s-a arătat mai
sus, in timp ce prețurile de desfacere
pe piața internă au rămas aceleași
— la unele cu 10—15 ani înainte chiar
de a se înregistra criza petrolului,
de pe timpurile cind prețul acestuia
era de peste 15 ori mai mic !
Ca în toate celelalte țări ale lumii,
tn aceste condiții, stabilirea unui ra
port cît mai judicios, a unui echili
bru cît mai corect între prețurile de
desfacere cu costurile și prețurile de
producție apare ca o necesitate legi
că, impusă de cerințele bunei des
fășurări a vieții economice, pentru
creșterea producției agroalimentare
și, implicit, satisfacerea în tot mai
mare măsură a necesităților de con
sum ale populației.

NORVEGIA : Majorări de prețuri la produsele alimentare
OSLO 2 (Agerpres). — Zahărul,
făina și alte produse alimentare au
figurat pe lista majorărilor de prețuri
anunțate în primele zile ale acestui an
în Norvegia. Au sporit, de asemenea,
chiriile, tarifele pentru telefoane și
electricitate și transporturile in co
mun. Noile majorări au fost anun
țate după un an în care prețurile au
urmat o linie ascendentă. Astfel, po
trivit datelor transmise de Biroul de
presă „Norinform", în perioada de 12
luni încheiată în octombrie 1981 in
dicele inflației a fost în Norvegia

de 12,6 la sută. Sursa menționată a
precizat, de asemenea, că in primele
zece luni ale anului trecut prețurile
cu amănuntul au fost în medie cu
14 la sută mai ridicate decît in inter
valul corespunzător al anului pre
cedent. Majorările cele mai impor
tante s-au înregistrat in domeniul
produselor alimentare. Astfel, ulti
mele statistici arată că în vara anu
lui trecut, în iulie, prețurile la aceas
tă categorie de produse 'erau cu 20
la sută mai mari decît cu un an in
urmă.

AUSTRIA : Rata creșterii prețurilor — aproape 10 la sută
VIENA 2 (Agerpres). — Austria,
țară membră a Organizației pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare
(O.E.C.D.), a fost și ea afectată anul
trecut de fenomenele inflaționiste.
Potrivit datelor furnizate de Oficiul
central de statistică din Viena, pre
țurile cu ridicata au sporit, pe an
samblul anului trecut, în medie cu
aproape zece la sută. Cele mai mari
creșteri le-au înregistrat costurile la
electricitate, combustibili petrolieri,
precum și la produsele alimentare —

mai ales legume și fructe, la produ
sele industriilor constructoare de
mașini și chimică.
S-a relevat, pe de altă parte, că
anul trecut au continuat să crească
prețurile medicamentelor și asisten
ței medicale. în ultimii cinci ani,
costul tratamentelor in instituțiile
medicale austriece a sporit cu aproa
pe 100 la sută. La sfîrșitul anului
trecut a fost anunțată o nouă ma
jorare cu 20 la sută a prețului me
dicamentelor.

MAREA BRITANIE : Sporirea tarifelor poștale
LONDRA 2 (Agerpres). — Depar
tamentul britanic al poștelor a anun
țat o creștere a tarifelor poștale cu
aproximativ .zece la sută, începind

cu data de 1 februarie. In ultimele
18 luni tarifele poștale s-au scumpit
in Marea Britanie cu aproximativ 25
la sută.

MEXIC : Mari scumpiri in cursul ultimului an
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Banca Mexicului a anunțat
că mai multe produse alimentare de
bază au cunoscut o sporire a prețu
rilor în 1981 cu indici variind intre
32 și 167 la sută — transmite agen
ția Prensa Latina. Sint menționate
creșterile prețurilor la carnea de vită
— cu 33,9 la sută, la carnea de porc
— cu 58,5 la sută, la pește — cu 41,7

la sută, la unt — cu 32,5 la sută, la
cartofi — cu 167 la sută și fructe —
cu 76.5 la sută.
Inflația a atins In 1981 28,7 la sută
și se prevede, potrivit cifrelor date
publicității la Ciudad de Mexico, ca
aceasta să sporească în cursul anu
lui 1982, ceea ce va crea noi pro
bleme bugetului familial, notează
agenția.

JAPONIA : Bunurile de consum — la prețuri tot mai ridicate.
TOKIO 2 (Agerpres). — In cursul
ultimilor doi ani, prețurile la bu
nurile de consum au sporit în Ja
ponia cu 12,9 la sută. Biroul de sta
tistică al Oficiului primului ministru
a precizat că majorări importante de
^irețuri au avut loc în 1981 la ali

mente, locuințe, electricitate, com
bustibili, apă curentă, mobilă și ar
ticole casnice, îmbrăcăminte și în
călțăminte, precum și în domeniile
transporturilor și telecomunicațiilor,
învățămîntului.

Gh. CERCELESCU
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