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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe tovarășul Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian

Rațiuni economice si sociale
9 9

care impun în mod obiectiv

CORELAREA JUDICIOASĂ
A PRETURILOR

în ansamblul acțiunilor întreprinse 
de conducerea partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea meca
nismului economico-financiar, în ve
derea trecerii la o nouă calitate în 
toate domeniile de activitate și accen
tuării rolului factorilor intensivi ai 
creșterii economice, un loc important 
îi ocupă măsurile referitoare la îm
bunătățirea corelațiilor dintre costu
rile de producție, prețurile la care 
circulă mărfurile între unitățile so
cialiste și prețurile cu care se des
fac bunurile de consum către popu
lație. în această privință, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Viața arată că orinduirea noastră 
socialistă este in stare să asigure 
menținerea sub control a prețurilor, 
desigur, acționind acolo unde este 
necesar pentru a aduce corecturile și 
îmbunătățirile ce se impun, pornind 
de la principiile economice ale auto- 
gcstiunii și autoconducerii, ale renta
bilității fiecărei activități, acționind 
pentru reducerea continuă a cheltu
ielilor materiale, pentru creșterea 
productivității muncii**.

Constituie un act de elementară 
conștiință civică cunoașterea aspecte
lor de bază ale mecanismelor econo
mice de către oamenii muncii, de că
tre toți cetățenii, in vederea înțele
gerii depline a justeței, a temeiului 
obiectiv al unor măsuri cu caracter 
economic. în acest sens, mecanismul 
formării și evoluției prețurilor tre
buie bine cunoscut.

De fapt, cum se calculează prețu
rile produselor ? întotdeauna, la baza 
formării prețurilor stau costurile de 
producție, care reprezintă suma din
tre cheltuielile cu munca trecută — 
materii prime, materiale, Amortizare, 
combustibili, energie etc. — și chel
tuielile cu munca vie (retribuții, con
tribuții pentru asigurările sociale, im
pozit pe retribuții etc.) necesare pen
tru fabricarea produsului respectiv.

Totalul acestor cheltuieli formează 
costul de fabricație. Pentru determi
narea costurilor se au în vedere nu
mai cheltuielile strict necesare, fun
damentate tehnic și economic pe baza 
normelor de consum de materii pri
me, materiale, combustibili, energie, 
manoperă ș.a. La costul de fabrica
ție se adaugă un beneficiu, diferen
țiat pe ramuri și subramuri ale eco
nomiei, obținîndu-se prețul de pro
ducție — care se incaseazâ de pro
ducător.

Beneficiul este necesar in orice ac
tivitate economică, intrucit el con
stituie sursa de bază pentru reali
zarea reproducției lărgite. în condiții
le noului mecanism economico-finan-
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ciar, beneficiile sînt destinate să asi
gure fiecărei unități atit mijloacele 
necesare constituirii fondurilor pro
prii, cit și posibilitatea de a con
tribui la dezvoltarea societății. Ori
ce depășire a cheltuielilor de pro
ducție avute în vedere la calcularea 
prețului este de natură să diminueze 
beneficiul și, deci, eficiența economi
că a producției. După cum este evi
dent că fabricarea unor produse cu 
cheltuieli mai mari decît prețul în
casat, deci cu pierderi in loc de be
neficii, contravine legităților econo
mice, neasigurind nici măcar repro
ducția simplă a fondurilor utilizate.

Este de la sine înțeles că unitățile 
economice au nu numai obligația, ci 
sint pe deplin interesate să acțione
ze pe toate căile pentru reducerea 
continuă a costurilor de producție, 
Îndeosebi prin diminuarea consumu
rilor specifice de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil și prin 
sporirea productivității muncii.

Deosebit de prețurile de producție, 
in practică se folosește și noțiunea 
de preț de livrare. Prețurile de li
vrare sînt prețurile utilizate în re
lațiile dintre unitățile socialiste pri
vind vinzarea și cumpărarea mărfu
rilor destinate procesului productiv, 
investițiilor, exportului, rezervelor de 
stat. La mijloacele de producție pre
țurile de livrare sînt, de regulă, ega
le cu prețurile de producție ; in ca
zul unor bunuri de consum pentru 
fondul pieței, prețurile de livrare cu
prind și impozitul pe circulația măr
furilor.

Bunurile de consum se desfac , că
tre populație la prețul cu amănun
tul, care se calculează prin adăuga
rea la prețul de livrare a unei sume 
destinate acoperirii cheltuielilor de 
desfacere și asigurării unui benefi
ciu corespunzător unităților comer
ciale.

Desigur, mecanismul de formare a 
prețurilor este mai complex. în esen
ță insă trebuie reținut că elemen
tul fundamental al prețului ii con
stituie cheltuielile socialmente nece
sare pentru fabricarea produsului 
respectiv. Dar costul de fabricație 
avut in vedere Ia stabilirea prețului 
unui produs nu este un element fix ; 
în timp, asupra acestuia acționează o 
serie de factori. Unii, cum sint redu
cerea consumurilor specifice și spo
rirea productivității muncii, determi

nă diminuarea cheltuielilor de pro
ducție. După cum creșterea prețuri
lor la o serie de materii prime, ma
teriale din țară și, mai ales, din im
port are un efect contrar.

în ultimii ani, ca urmare a crizei 
energetice pe plan mondial, a avut 
loc o creștere explozivă a prețurilor 
la o serie de materii prime de bază 
și îndeosebi la țiței. Totodată, pen
tru satisfacerea cerințelor dezvoltării 
economiei naționale, am recurs și re
curgem tot mai mult la valorificarea 
resurselor interne de materii prime, 
combustibili și energie, inclusiv din 
zăcămintele cu conținuturi mai săra
ce în substanțe utile sau avînd con
diții de exploatare mai dificile. Cu 
toate măsurile care s-au luat și se 
iau în continuare pentru reducerea 
cheltuielilor in industria extractivă, 
totuși costurile de producție au înre
gistrat creșteri simțitoare.

Citeva exemple sînt concludente : 
in anul 1980, față de 1973, indicele 
prețurilor externe a fost la țiței de 
802 la sută, la minereu de fier de 
203 Ia sută și la cărbune cocsificabil 
de 293 la sută ; concomitent, indice
le costului producției interne a ajuns 
in același interval la 227 la suță la 
țiței. 128 la sută Ia minereu de fier 
și 172 la sută la cărbune cocsifica
bil. Rețin atenția îndeosebi creșterile 
considerabile ale indicelui prețurilor 
externe și ale indicelui costului pro
ducției interne la țiței, care au influ
ențat cheltuielile de producție în di
ferite ramuri ale economiei.

Pentru a ilustra această influență, 
să luăm de pildă agricultura. Se știe 
că agricultura modernă, intensivă 
presupune un important consum de 
combustibil și lubrifianți (benzină, 
motorină, ulei). Desigur, nu este 
vorba de consumuri specifice spori
te — acestea înregistrind scăderi de 
la un an la altul — ci de o creștere 
a ponderii valorice a carburanților 
in cheltuielile materiale, ca urmare a 
prețului mai marc ai acestora. Bună
oară, anul trecut unitățile agricole 
au reușit să reducă consumul specific 
de carburant la lucrările de arat, gră- 
pat și discuit de la 26,8 litri/ha la 23,4 
litri/ha, dar ca urmare a majorării 
prețului carburantului, valoric, chel
tuielile de producție au crescut de la 
23,50 lei/ha la 45 lei/ha.

De fapt, nu numai la noi in țară, 
ci și pe plan mondial, ritmul dezvol
tării agriculturii este determinat in
tr-o măsură însemnată de ramurile 
neagricole (industria constructoare de 
mașini, chimia, industria energiei

întreprinderea pentru aparate și uti
laje pentru cercetare (l.A.U.C.) din 
Capitală constituie unul din cele mai 
elocvente exemple privind concreti
zarea conceptului de integrare tot 
mai profundă a invățămîntului cu 
cercetarea și producția. In imagine : 
linia automată de montaj pentru 
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După cum s-a anunțat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la Predeal, pe tovară
șul Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al CC. al P.C.R.

Exprimind întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe
tele a transmis tbvarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
tovarășului Enrico Berlinguer, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian, a Direcțiunii P. C. Ita
lian, împreună cu uiări de succese 
in prodigioasa activitate pe care o 
desfășoară in fruntea partidului și 
statului român. Totodată, tovarășul 
Giancarlo Pajetta a dat o înaltă 
apreciere acțiunilor consecvente în
treprinse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
triumful cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării in Europa și in întreaga 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat, în numele său 
și al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. .un salut călduros și 
cele mai bune urări tovarășului 
Enrico Berlinguer și celorlalți tova
răși din conducerea P. C. Italian.

Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Giancarlo Pajetta au prilejuit o am
plă trecere in revistă a preocupări
lor 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 re
ciproc existente intre cele două 
partide, subliniindu-se că dezvol
tarea continuă a acestor - relații este 
de natură să contribuie la aprofun
darea conlucrării tradiționale dintre 
România și Italia în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere de activitate, 
in interesul poporului român și po
porului italian, al cauzei păcii, des
tinderii, securității și independenței 
naționale, al cooperării și colaborării 
internaționale. z

S-a procedat, de asemenea, la un 
larg schimb de vederi în probleme 
ale "situației politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

în acest context s-a evidențiat ca
racterul deosebit de complex al si
tuației politice mondiale, ca urmare 
a manifestării politicii de forță și 
dictat, de dominație și asuprire, a 
intensificării fără precedent a cursei

înarmărilor, care creează grave pe
ricole la adresa independenței și su
veranității popoarelor, a păcii in Eu
ropa și in lume. S-a apreciat că în 
aceste condiții este de datoria tutu
ror statelor, indiferent" de sistemul 
lor social și politic, a popoarelor în
tregii lumi, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste să acționeze 
cu hotărire pentru diminuarea În
cordării din viața internațională, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborare și 
pace, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative a stărilor de 
încordare și conflict, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, por- 
nindu-se de la respectul principii
lor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Giancarlo Pajetta au acor
dat o atenție deosebită evoluției si
tuației pe continentul european. 
Pornindu-se de la realitatea că in 
Europa se află în prezent o uriașă 
concentrare de armament de toate 
tipurile, inclusiv nuclear, s-a apre
ciat că problema fundamentală a zi
lelor noastre o reprezintă problema 
păcii și dezarmării. De aceea, tre
buie să se facă totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, încetarea ampla
sării de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune șl retragerea ce
lor existente, trecerea la dezarmare, 
și in primul rind la dezarmare nu
cleară.

Relevindu-se importanța negocie
rilor de la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rică, s-a exprimat speranța că 
vor fi depuse toate eforturile pen
tru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a tratativelor, statele 
europene trebuind să participe în- 
tr-o formă sau alta la aceste trata
tive pentru a asigura succesul lor. 
Sînt in joc viața și existența popoa
relor europene, și» aceste probleme 
nu se pot hotărî peste caoul lor, fără 
participarea țărilor din Europa.

A fost reliefată necesitatea înche
ierii cu rezultate pozitive a reuni
unii de la Madrid, astfel incit ea să 
impulsioneze înfăptuirea unitară a 
Actului final de la Helsinki, să sta
bilească organizarea Conferinței 
pentru încredere și dezarmare in 
Europa, să asigure continuitatea 
procesului de edificare a securității 
și cooperării europene.

în legătură cu situația din Polo
nia s-a subliniat că problemele din 
această țară privesc poporul polonez 
însuși. S-a exprimat convingerea că 
Partidul Muncițoresc Unit Polonez, 
toate forțele sănătoase și realiste din 
Polonia, poporul polonez, acționind 
în deplină unitate, dispun de forța

și capacitatea necesare pentru depă
șirea crizei, pentru asigurarea dez
voltării socialiste, democratice a ță
rii, pe calea progresului și bunăstă
rii, a libertății și independenței na
ționale.

în cadrul discuțiilor s-a Insistat 
asupra faptului că acum, cind în 
lume sint atît de multe probleme de 
soluționat, atenția popoarelor euro
pene trebuie să fie îndreptată in di
recția opririi amplasării rachetelor și 
înlăturării lor definitive, înfăptuirii 
principiilor securității și cooperării 
intr-o Europă unită, bazată pe egali
tate, pe respectul orinduirii sociale 
din fiecare țară, a realizării unor re
lații noi pe continentul european.

A fost subliniată necesitatea de a 
se acționa cu toată hotărirea pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru o 
nouă ordine economică internaționa
lă, menționindu-se că, împreună cu 
dezarmarea, aceasta reprezintă fac
torul primordial pentru existența 
omenirii, pentru stabilitate economi
că, pentru progres și independență 
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Giancarlo Pajetta, în cadrul 
convorbirii, au subliniat că unitatea 
și solidaritatea internațională consti
tuie o necesitate a luptei impotriva 
politicii imperialiste, colonialiste, de 
forță și dictat, impotriva războiului, 
pentru pace. Această unitate de tip 
nou trebuie să se realizeze pe baza 
principiilor respectării independenței 
și dreptului fiecărui partid și popor 
de a-și alege liber calea dezvoltării, 
formele de dezvoltare, fără nici un 
amestec din afară. S-a evidențiat că, 
în actualele împrejurări internațio
nale, partidele comuniste și muncito
rești, partidele socialiste, social-de- 
mocrate, toate forțele care se pro
nunță pentru socialism au datoria de 
a face totul nu pentru ascuțirea con
tradicțiilor dintre ele, ci pentru depă
șirea lor, pornind de la principiile 
revoluționare socialiste, respectnd 
independența fiecărui partid, a fie
cărei forțe politico-sociale.

în timpul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea întăririi continue a 
colaborării și solidarității partidelor 
comuniste și muncitorești în spiritul 
stimei și respectului reciproc, al 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică, strategia 
și tactica revoluționară corespun
zător condițiilor concrete din fie
care țară, menționindu-se că e- 
xistența diferențelor de păreri 
într-o problemă sau alta nu tre
buie să împiedice contactele din
tre partide, schimbul de opinii, ți- 
nînd cont de diversitatea probleme
lor din lumea de azi.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, ce ca
racterizează relațiile existente între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian.
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Turnu pe Olt

S-au executat cu succes 
probele cu apă

Constructorii și montorii hi
drocentralei Turnu, in amonte 
de stațiunea Călimăiiești, au 
trăit un eveniment deosebit : în
ceperea probelor cu apă la pri
mul hidroagregat, cu o putere 
instalată de 35 MW. După o 
succintă dar amănunțită revizie 
a agregatului, precum și a sis
temelor de reglare, va avea loc 
inaugurarea probelor tehnolo
gice in sarcină, pentru ca apoi 
să se realizeze conectarea la 
sistemul energetic național. In 
prezent, montorii execută ulti
mele operații la cea de-a doua 
turbină, care va avea aceeași 
putere instalată.

Realizarea acestui impresio
nant obiectiv hidroenergetic a 
pus în fața constructorilor și 
montorilor o seamă de prob'e- 
me deosebite, Pentru că solu
ția adoptată la construcția bara
jului nu a permis accesul maca
ralelor de mare capacitate, a 
fost adoptată o tehnologie ine
dită : montarea vanelor cu aju
torul unor tachelaje de ridicare. 
Dealtfel, barajul hidrocentra
lei Turnu, cea mai mare din 
cite s-au înălțat pînă acum pe 
rîul Olt, constituie el însuși o 
premieră, dacă avem în vedere 
dimensiunile gigantice ale vane
lor, care au o înălțime de 6 me
tri și o deschidere de 15 metri. 
Lacul de acumulare va avea un 
volum total de peste 13 milioane 
metri cubi apă. Odată cu pune
rea în funcțiune la întreaga ca
pacitate a hidrocentralei Turnu, 
puterea instalată pe rîul Olt va 
ajunge la 513 MW. (Ion Standul 
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„La noi, aici, vedeți dum
neavoastră, recentul decret 
— cu privire la întărirea 
disciplinei — a venit pe un 
teren bine pregătit — îmi 
spunea un muncitor mai 
virstnic de la „Semănătoa- 
rea“. Tudor Pironea, șef de 
echipă și președinte al co
mitetului sindical de secție 
(secția a 6-a prelucrări ta
blă). Sin tem un colectiv 
muncitoresc cu o’ îndelun
gată experiență de produc
ție și am avut și destul 
timp ca să înțelegem că 
munca industrială este obli
gatoriu să se supună anu
mitor reguli stricte de dis
ciplină și ordine. Cu toate 
astea, unele apucături și-au 
făcut și pe aici apariția. Și 
tot din experiență știm că 
leacul împotriva lor nu 
poate fi. întotdeauna, ex
clusiv apelul la conștiință. 
Iată, în decursul anului 
trecut a trebuit ca față de 
trei dintre maiștrii noștri 
să fim neîndurători. în toa
te trei cazurile era vorba 
despre consumul de alcool 
la locul de muncă. Maiștri. 
Vă dați seama ? Tocmai cei 
care, prin întreaga lor com
portare, prin răspunderile 
pe care le au... Dar cine nu 
știe ce trebuie să fie un 
maistru ? Mai ales ei știau 
foarte bine care le sint a- 
tribuțiile și obligațiile. Dar 
le-au nesocotit în mod gro
solan. Li s-a spus o dată, de 
două ori... S-a discutat cu 
fiecare în parte de mai 
multe ori. Și In biroul or
ganizației de partid, și la 
sindicat... Și totuși, unul 
cite unul și-au repetat gre
șeala. Și atunci, care cum 
a fost prins a fost pedepsii

exemplar: au fost desti- 
tuiți din funcțiile de 
maiștri, retrogradați. Unii 
au zis că am fost prea 
aspri. Nu, n-am fost. Am 
făcut ce trebuia să facem 
în interesul bunului mers 
al muncii**.

Și Tudor Pironea a în
cheiat : „Să fii exigent a- 
tunci cînd este vorba des-

E unul dintre vechii și 
foarte bunii meseriași ai, 
uzinei. E priceput, atît de 
priceput incit la un mo
ment dat devenise un răs
fățat. Se întîmplâ, se mai 
întimplă și așa. Se încurca 
ceva și nu-i mai dădea ni
meni de capăt 7 „Să-l che
măm pe nea Fane“. Lucra 
singur, cu un sol de pro-

avut pe cine. Pentru că 
Ștefan Nicolae era și este, 
in fond, un om serios, cu o 
judecată sănătoasă ; avu
sese doar un moment de 
rătăcire. S-a hotărit să i se 
creeze in secție un mic ate
lier de lăcătușerie și me
canică in care să lucreze 
după un program bine sta
bilit, cu sarcini precise și

„Fiind exigent înseamnă că fii 
cu adevărat la interesele 

colectivului, ale oamenilor"
X

pre respectul pentru nor
mele de comportament în 
muncă nu înseamnă, așa 
cum sint unii înclinați să 
creadă, că ești... un om rău. 
înseamnă, dimpotrivă, că 
ești bun, că ții eu adevărat 
la oameni și la interesele 
lor...**.

Idee demonstrată și de 
următorul fapt. Petrecut cu 
un alt om, dintr-o altă 
secție. L-am vizitat in mi
cul său atelier din hala 
turnătoriei de fontă (atelie
rul este creația întimplărif 
despre care va fi vorba) și 
l-am găsit voios, înconju
rat de cîțiva tineri, ocupin- 
du-se de o mică instalație. 
Se numește Ștefan Nicolae.

anchetă 
socială 

gram special. Și, de la un 
timp, cam fără program. 
Venea dacă voia, făcea 
dacă avea chef... „Să nu-1 
supărăm, altfel ce ne facem 
fără el ?“...

Totuși I-au supărat intr-o 
zi. L-au criticat zdravăn. 
I-au spus tot ce trebuia să 
i se spună. Că poți fi oricît 
de priceput, dar disciplina 
și munca sînt una pentru 
toți. Și altele asemenea. 
L-au pus pe ginduri. Că au

să 1 se creeze și o echipă 
de tineri pe care să-i con
ducă și să-i invețe. să răs
pundă de munca și de for
marea lor ca buni meseriași 
și, impreunâ, să realizeze 
lucruri serioase.

Ideea i-a plăcut șl Iui. 
Atelierul și l-a Încropit re
pede chiar cu ajutorul celor 
șapte băieți care i-au fost 
repartizați- și de a căror 
„soartă1* a devenit efectiv 
răspunzător. De atunci, el 
și echipa lui au devenit 
autorii multor lucrări șl 
instalații de mică mecani
zare și modernizare in tur
nătorie. rezolvate și reali
zate cu pricepere și inge
niozitate. cu profesionalis

mul de care nu se îndoia 
nimeni.

L-am vizitat ca să știu ce 
gindește acum „nea Fane" 
despre disciplină. Cu asta 
a și început discuția 
noastră....

— Ca să Ie pot cere dis
ciplină și muncă oamenilor 
de care răspund trebuie să 
fiu eu, primul, cel mai dis
ciplinat și cel mai harnic. 
Nu-i las să tragă de timp 
și să piardă vremea, țin in 
mină totul, le dau continuu 
de lucru și îi fac să le pla
că, să-i pasioneze ce au de 
făcut și să simtă că avem 
o mare răspundere pentru 
utilaiele noastre...

— Și reușiți ?
— Cum să nu. Cea mai 

bună dovadă a fost acuma, 
cînd a apărut decretul cu 
disciplina... Băieții l-au ci
tit și au zis... Ei. ce credeți 
că au avut ei de zis 7 Au 
zis : „Dar e normal !“ Ve
deți 7 Iar cind omul consi
deră că niște reguli stricte 
de disciplină sînt normale 
e bine.

Un președinte de comitet 
sindical de secție. Nicolae 
Coțofană, lăcătuș in secția 
a 5-a mecano-energetică, 
îmi vorbea despre activita
tea comisiei de disciplină 
creată pentru a depista și 
rezolva (in sensul unei ju
decăți tovărășești, al unui 
proces de conștiință oe 
care să-l determine în cu
getul celui căzut în greșea
lă) și îmi spunea, oarecum 
amuzat, că unii iși închi
puie cum că aceste comisii

Mihai CARANFIL
(Continuaro in pag. a Il-a)

Civilizație și climat social
O civilizație se cris

talizează în timp. Timp 
care poate insemna se
cole, uneori milenii. 
Dar, asemenea astre- 
lor, care ne trimit lu
mina lor prin pulsații 
nu întotdeauna ega
le, și civilizația unui 
popor se decantează în 
vreme prin ritmuri și 
intensități diferite. 
Așa incit, în asemenea 
cazuri, nu timpul con
tează in primul rind, 
ci intensitatea proce
selor de decantare, de 
sedimentare, rezultatul 
transformărilor care 
s-au produs, calitatea 
nouă care s-a creat. 
Deși, oricît am dori să 
nu ținem seama de 
timp, timpul iși are 
valoarea lui inesti
mabilă, chiar ori toc
mai in asemenea ca
zuri.

în acest sens, vor
bind de civilizația ro
mânească, putem spu
ne că este o civilizație 
veche. Noi sintem bă- 
trini, afirma George 
Călinescu. Bătrini, a- 
dică âșezați in timp, 
înțelepți, încercați șl 
invățați de vreme. Cu 
forme de civilizație ra
finate. transmise se
lectiv de la o genera» 
ție la alta, prin jertfe 
și sacrificii grele. 
Timpul ne-a învățat 
să fim oameni cu 
adevărat, să ne cum
pănim bine ființa 
pentru a rezista cu 
demnitate in fața is
toriei. Coerența ci
vilizației românești.

consecvența cu ea în
săși este o dovadă de 
tărie, de puternică per
sonalitate, iar acest lu
cru ne dă temei să ne 
sporim încrederea în 
propriile forțe și să a- 
firmăm cu vocea Poe
tului : „Iar noi locu
lui ne ținem / Cum 
am fost așa rămînem**.

Firește, două mii de 
ani de civilizație în-

Insemnări de
Petre GHELMEZ

seamnâ mult chiar
pentru un popor. în
seamnă foarte mult 
pentru o generație și 
contează enorm pentru 
un singur om. Dar iată 
că abia trei decenii și 
ceva, care ca timp pro- 
priu-zis in istoria unui 
neam milenar nu în
seamnă decit foarte 
puțin, pot să repre
zinte prin transformă
rile revoluționare, so
ciale, politice și eco
nomice, morale, care 
au avut loc în această 
secvență, deosebit de 
mult. Este raiul ani
lor noștri, cînd, prac- , 
tic, nu există zonă 
a vieții in care să nu 
se fi produs mutații 
esențiale. Semnifica
ția acestor mutații, 
adîncurile lor. reflexe
le produse in conștiin
ța oamenilor mi se 
pare că trebuie cerce
tate și înțelese cu mai

multă aplicare și gra
vitate.

Afirmăm, de pildă, 
și așa este, că în 
România de astăzi toți 
au dreptul la învăță
tură. învățămîntul de 
zece ani este obliga
toriu și gratuit pentru 
toți copiii țării, indife
rent de naționalitate, 
sex, categorie socia
lă. Societatea noastră 
asigură noilor genera
ții, pentru învățătură: 
săli de clasă cores
punzătoare, laboratoa
re, ateliere de practi
că, manuale de studiu, 
cămine, biblioteci, un 
corp profesoral bine 
pregătit, pasionat, ta
lentat. Cred însă 
că, într-un aseme
nea caz, izbiți în 
primul rind de evi
dența lucrurilor, uităm 
să luăm in considera
re un alt factor, de 
ordin psihologic, și 
anume dispariția pen
tru totdeauna in noul 
climat social a acelei 
bariere nevăzute dar 
atit de puternic im
plantate de practicile 
nedrepte ale atitor 
vremuri, a acelei men
talități care, fără să 
aducă o resemnare, 
spunea totuși : „în
vățătura nu e pentru 
noi. Școlile sint pen
tru alții, pentru cei 
chemați". Faptul că 
în doar citeva decenii 
de dezvoltare nouă 
membrii unei socie-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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| Tot mersul pe jos
Iosif Ciganiuc a lucrat ca li- 

Inoti.pi.st la Întreprinderea poli
grafică din Cluj-Napoca timp 
de aproape 40 de ani. După pu- 

Iținele fire de păr cărunt pe care 
le are, după cit e de sănătos 
tun și cit merge de sprinten, 
nici n-ai crede că a trecut de 

170 de ani. Nici el, nici foștii co
legi tipografi, azi pensionari. 
Kiss Iosif, Fekete Ștefan, P. 

I Anton și Zenk Lajos.
„Secretul" tinereții lor fără 

bătrinețe ? Tot mersul pe jos !

IPe orice vreme, ortclt de rea ar 
fi, ei se adună intr-un anumit 
loc, cu rucsacuri in spinare, și o 
pornesc la drum prin pădurile 

I din jur. Merg cite 10—15 km pe
jos. Se intorc tare obosiți, dar 
și plini de sănătate și vigoare.

I Cine poate da
I relații?

In seara zilei de 8 ianuarie, 
I autovehiculul cu numărul de 

înmatriculare 31-PH-7753 circula 
pe vechea șosea Pltești-Ploiești. 

I Undeva, pe traseu, din mașină 
a căzut un utilaj — mai exact, 
o electrodă — care aparține Ba
zei de carotaj Valea Mare — Pi- 

I teșii. Utilajul are o lungime de
4 metri și o grosime de circa 96 
mm și a fost achiziționat din 

I import, cu bani grei. El nu poa
te fi folosit la nimic altceva — 
nici măcar piesele din compo
nența sa — decit pentru inves- 

I tigații la sonde.
I Facem apel la cititorii noștri 

care au văzut sau auzit ceva in 
I legătură cu utilajul respectiv să 

anunțe la telefoanele 34 040 Pi
tești sau 21 842 Ploiești, benefi-

Iciarii acestuia mulțumindu-le 
anticipat.

• Frizerul s-a... ras
I De meserie frizer. Ion Șerban 

din comuna Păușești Otăsău, 
I județul Vilcea, nu ducea lipsi 

de clienți, de ciștig. Pînă intr-o 
zi, cind a pus briciul și foarfecă 

Iin cui, zicindu-și că asta nu e 
meserie pe potriva lui. Dar nici 
de altă muncă nu s-a apucat.

I Intr-o seară, văzind că vecina 
lui e plecată de acasă, frizerul 
a sărit plrleazul in ograda a- 
cesteia, cu gindul să-i... „radă"

Icițiva saci cu griu. A cărat un 
sac, l-a cărat și pe-al doilea, 
dar cind să-l ia și pe al treilea, 

I femeia s-a intors acasă și l-a 
prins cu el in circă. Frizerul a 
lăsat sacul jos și a ridicat mina 

I asupra ei, lovind-o. La strigăte
le femeii au sărit oamenii și 
Htu prins. După cum ne infor
mează procurorul 1. Micuț, făp- 

Itașul a fost trimis in judecată 
sub stare de arest.

I
I
I
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 'j 

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
în spiritul principialității comuniste
Mai demult, la întreprinderea 

județeană de transport local Argeș 
se petrecuseră unele ilegalități și 
abuzuri ; ca urmare firească, direc
torul acesteia, Popa Marin, și con- 
tabilul-șef, Dumitrescu Alexandru, 
vinovați de acestea, au fost desti- 
tuiți din funcții. Cu toate acestea, 
se arăta intr-o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au 
manifestat tendințe de cocoloșire a 
faptelor, eludindu-se măsurile le
gale cuvenite și absolut imperi
oase, în raport cu gravitatea fapte
lor comise : delapidări, sustrageri 
de bunuri de valoare, încălcarea 
disciplinei financiare, primire de 
mită la încadrarea pe posturi etc. 
„Sintem ferm convinși, se afirma 
în scrisoare, că odată rîndurile de 
față sosind în mina dumneavoastră 
veți dispune să se ia măsurile co
respunzătoare potrivit legii".

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. în raportul 
de cercetare se precizează că Co
legiul de partid Argeș și corpul de 
control financiar intern al consiliu
lui popular județean au constatat 
vinovăția directorului întreprinde

rii. a contabilului-șef și / altor 
membri ai C.O.M. și ai comitetu
lui de partid. Pentru abaterile să- 
virșite, fostul director a fost sanc
ționat cu „vot de blam cu avertis
ment", fiind încadrat în muncă 
productivă la o altă întreprindere 
din Pitești. Contabilul-șef și alte 
cadre care fuseseră schimbați din 
funcții au fost excluși din partid. 
Se precizează că in toate cazurile 
de păgubire materială s-au luat 
măsuri pentru recuperarea daune
lor aduse. în timpul controlului, 
actuala conducere a întreprinderii 
a luat și alte măsuri, printre care: 
scoaterea din muncă a unor ele
mente necorespunzătoare din rin- 
dul personalului funcțional și au
xiliar, reașezarea personalului 
muncitor în raport cu necesarul ac
tual și normativul de personal spe
cific unității. Deosebit de măsurile 
luate pe linie de partid și admi
nistrative, împotriva fostului di
rector, a fostului contabil-șef și al
tor persoane s-au deschis cercetări 
penale pentru abuz, neglijență în 
serviciu, sustrageri și luare de 
mită. S-au luat măsuri pentru so
luționarea operativă, temeinică și 
legală a cauzelor penale.

nerespectării disciplinei tehnologice, 
calității necorespunzătoare a unor 
fire și semifabricate etc. Pe de altă 
parte se subliniază că măsura a fost 
luată fără o temeinică pregătire atit 
a condițiilor tehnice și tehnologice, 
cit și fără o discuție amplă și des
chisă. , cu calcule concrete, purtată 
cu personalul din atelierul de țesut. 
Pornindu-se de la aceste constatări 
a fost Infirmată măsura arbitrară, 
asigurindu-se, totodată, condițiile 
tehnice necesare pentru îmbunătăți
rea activității întreprinderii.

Centrala industriei bumbacului a 
primit sarcina să întocmească un 
program de sprijin tehnic și organi

zatoric menit să ducă la creșterea 
producției și a calității produselor, 
să asigure cu materii prime și auxi
liare necesarul unității ; unitatea să 
recalculeze reținerile făcute țesăto
rilor : centrala să efectueze un stu
diu în vederea imbunătătirii deser
virii războaielor și creării condiții
lor pentru obținerea unei calități 
superioare a țesăturilor. S-au preco
nizat, de asemenea, măsuri pentru 
ridicarea calificării personalului, iar 
directoarea unității a fost pusă in 
discuția C.O.M. al centralei si aver
tizată asupra măsurii pripite și 
nefondate pe care a luat-o.

Grijp față de pensionari^ cooperative^

înlăturarea unei nedreptăți
într-adevăr, treburile unității nu 

mergeau cum trebuie, procentul de 
produse necorespunzătoare era ri
dicat ; dar in loc să se caute soluții 
tehnice și organizatorice adecvate, 
să se asigure o muncă DOlitieă efi
cientă pentru a se realiza trecerea 
la-o producție de calitate, conduce
rea Țesătoriei de bumbac din Tîrgu 
Mureș a recurs la calea, mult mai 
comodă, a sancțiunilor in lanț, in 
dreapta și-n stingă. Au fost, astfel, 
sancționate nici mai mult, nici mai 
puțin de 143 țesătoare, aproape toa
te cu penalizări substanțiale. între 
500—1 300 lei intr-o singură lună. 
Desigur, sancțiunile iși au rolul lor 
educativ, sint prevăzute și în actele 
normative, dar aplicarea lor trebuie 
să se facă numai pe baza unor fapte

reale, a unor vinovății și răspun
deri precise. Ceea ce nu a fost ca- 
zul la „Țesătoria de bumbac" — iar, 
ca urmare, mai mulți muncitori au 
sesizat această problemă secretaru
lui general al partidului.

Scrisoarea a fost dată spre solu
ționare ministrului industriei ușoare 
și președintelui Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, din a căror notă de 
cercetare rezultă temeinicia afirma
țiilor scrisorii. Dealtfel, se face pre
cizarea că produsele nu sint de ca
litatea cea mai bună deoarece pre- 
parația țesătoriei nu asigură întot
deauna necesarul de semifabricate 
(urzeli) de bună calitate atelierului 
de țesut : situația se datorează unor 
defecțiuni in reglarea războaielor.

Un grup de pensionari de la 
C.A.P. Piatra, Teleorman, a trimis 
tovarășului Nicolae Ceausescu o 
scrisoare, arătind că nu au primit 
la timp și în întregime pensiile, 
care le-au fost afectate de diferite 
rețineri : cantitățile de cereale ce 
se acordă se distribuie diferențiat, 
preferențial ; nu li se repartizea
ză suficiente produse secundare 
(paie, coceni etc.) pentru animale 
și nu sint ajutați cu mijloacele de 
transport necesare.

La indicația secretarului general 
al partidului, un colectiv de acti
viști de la Secția problemele mun
cii de partid din agricultură a C.C. 
a| P.C.R. și U.N.C.A.P., împreună 
cu Comitetul județean Teleorman 
al P.C.R. au cercetat, sub îndru
marea secretarului de resort al 
C.C. al P.C.R.. aspectele sesizate, 
constatînd temeinicia lor. în conse
cință s-au adoptat măsuri cores
punzătoare.

Astfel, analizîndu-se situația eco- 
nomico-financiară a C.A.P. Piatra 
pe anii 1980—1981. s-au găsit solu
ții și s-a vărsat la fondul de pen
sii și asigurări sociale al membrilor 
cooperatori suma de 283 155 lei. re*  
prezentînd diferența de contribuție 
aferentă semestrului II 1980. îh 
acest fel. toți cooperatorii pensio
nari vor primi drepturile cuvenite : 
conducerea C.A.P. Piatra va asigura 
acordarea anuală a ajutoarelor în 
natură (griu. porumb) în raport cu 
prevederile și nivelurile de realizare

a planului, urmînd ca majorarea 
sau diminuarea să se facă numai 
cu aprobarea adunării generale. 
După asigurarea necesarului de fu
raje din producția secundară, con
ducerea cooperativei va repartiza 
pensionarilor o cantitate din aceste 
produse care să satisfacă nevoile 
lor gospodărești.

Pentru lipsurile manifestate în 
soluționarea operativă a unor pro
bleme ale pensionarilor, ca si pen
tru utilizarea nejudicioasă a, atela
jelor cooperativei s-a dat un aver
tisment președintelui și contabilu
lui-șef ai acesteia. S-a stabilit, tot
odată, ca U.J.C.A.P. Teleorman și 
biroul executiv al C.A.U.S.C. Piatra 
să sprijine mai mult consiliul de 
conducere al cooperativei in organi
zarea producției și a muncii. în va
lorificarea superioară a produselor 
și încasarea sumelor cuvenite, ăsl- 
gurînd rambursarea la timp â cre
ditelor si decontarea cotelor desti
nate fondului de’pensii și asigurări 
sociale ăl membrilor cooperatori.

în încheierea raportului de cerce
tare se precizează că rezultatele 
cercetării și măsurile stabilite au 
fost discutate cu cadrele de condu
cere ale cooperativei, cu comitetul 
comunal de partid, precum si cu 
semnatarii scrisorii, care au fost 
întru totul de acord și au apreciat 
călduros modul în care s-au solu
ționat problemele sesizate.

Neculai ROȘCA

Să ții cu adevărat la interesele colectivului
(Urmare din pag. I)

I
I
I
I
I

I
I
I

N-a înțeles 
de vorba bună

— Unde tot umbli creanga, 
măi băiatule 7 De ce nu intri și 
tu in rind cu tinerii de seama 
ta, să te apuci de treabă, să-ți 
faci un rost 7

— Am eu rosturile mele, ce 
știi matale ? — i-a răspuns Paul 
Ailoaiei din Laza, județul Vas
lui, tatălui său, care il dojenea, 
incercind să-i dea un sfat cu 
folos.

— Mi-e rușine să mai dau 
ochii cu lumea, că toți mă în
treabă ce faci și pe unde umbli.

— Lasă-i in pace, taică. Știu 
eu ce fac. O să audă ei de mine.

Și au auzit. Au auzit că Ai
loaiei, flăcăul din satul lor, este 
cunoscut de toți chelnerii din 
restaurantele Vasluiului, nu nu
mai ca un chefliu, ci și ca scan
dalagiu.

Șl au mai auzit că, intr-o zi, 
ieșind amețit dintr-un local, Ai
loaiei a început să adreseze in
jurii trecătorilor pașnici, să-i 
imbrincească. Acum are cinci 
luni la dispoziție să se trezească 
la realitate.

I 
I
I
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ar fi, de fapt, un fel de or
ganisme de iertare a păca
telor. De unde pină unde, 
nu se știe... Și mi-a istorisit 
următoarele :

într-una din serile lunii 
decembrie. în schimbul doi, 
într-un mic atelier de 
strungărie al secției, din 
cei nouă lucrători, opt și-au 
părăsit locurile de muncă 
și au plecat acasă cu două 
ore înainte de sfirșitul pro
gramului. Toți tineri. A ră
mas in atelier și și-a văzut 
mai departe de munca lui 
doar al nouălea, cel mai 
virstnic dintre ei. Care le-a 
și spus tinerilor că nu e 
bine ce fac. dar n-a fost as
cultat, dimpotrivă, s-a ales 
cu replici zeflemiste din 
partea lor. întimplarea a 
făcut ca tocmai in seara 
aceea directorul întreprin
derii, împreună cu alți cîți- 
va tovarăși din conducerea 
operativă și împreună cu 
secretarul comitetului de 
partid să facă o inspecție

prin toată uzina (nu era 
chiar o fntimplare, astfel 
de „raiduri" se fac deseori 
aici). în atelierul cu pricina 
l-au găsit doar pe singurul 
strungar rămas la lucru. 
Cum era și normal, a doua 
zi au decis sancționarea 
(după reglementările de a- 
tunci. acum sancțiunile ar 
fi fost, desigur, mai drasti
ce) celor opt : diminuarea 
retribuției, pe trei luni, cu 
o clasă de încadrare. Nu, 
nu se poate spune că s-au 
socotit nedreptățiți, n-aveau 
cum, lucrurile erau limpezi 
ca lumina zilei. Totuși, bă
ieții au încercat marea cu 
degetul. Ce-o fi fost în 
capul lor nu se știe (deși 
nu e greu de ghtcit), dar 
s-au adresat în scris comi
siei de disciplină, rugind-o 
să discute cazul lor si... să 
le facă dreptate, „întrucît 
ne aflăm la prima abatere". 
Ca și cum prima abatere 
ar fi îngăduită, ba chiar ar 
fi un drept al lor... Cererile 
nu le-au fost aprobate.

Și. de la asta,, ca sȘ. în
cheiem, să trecem la'o idee 
despre care mi-au vorbit 
aici, la „Semănătoare^", și 
președintele comitetului 
sindicatului pe întreprin
dere, tovarășul Ion Nichlta, 
și Tudor Pironea, și un 
tinăr subinginer, vicepre
ședinte al comitetului sin
dical din secția a 6-a, Dan 
Marichescu. Anume că, din 
pricina unei mai îndelun
gate practici a micilor în
găduințe față de așa-zisele 
abateri mărunte, din pri
cina „duhului blindeții", o 
parte — mică, e adevărat — 
a opiniei colective are une
ori comportări ciudate. In
tervine pentru... toleranță.' 
Cineva a săvirșit un fapt 
ce se cere sancționat. Dar. 
din cei adunați să discute 
cazul, altcineva, cu o voce 
blajină, lansează un apel la 
Iertăciune : „Dar ce-a fă
cut bietul om? Pentru atita 
lucru ?...“ Peste o zi sau 
două, chiar ea, vocea aceea.

comite o abatere. Și atunci 
se auzea vocea celui „apă
rat" în cazul precedent : 
„Ei, dar ce-a făcut, măi to
varăși ? Pentru un lucru de 
nimica...". Cum s-ar putea 
chema asta 7 Să-i zicem 
„asistența mutuală a îngă
duinței". Un fel de „spri
jin reciproc" pentru proli
ferarea indisciplinei...

Ion Nichita : „Decretul 
acesta, într-un fel, ne-a 
trezit la realitatea atribu
țiilor noastre, ne-a arătat 
că trebuie să fim fermi față 
de respectarea strictă a 
normelor muncii și să fim 
activi, mult mai activi în 
educarea opiniei colective 
in spiritul intransigenței 
față de orice abateri.’ Și, 
desigur, așa vom acționa".

....Dumneavoastră?", m-a 
întrebat cu severitate, la 
poartă, un muncitor pur- 
tind pe braț o banderolă... 
A trebuit să-l conving că 
plec din uzină tocmai pen
tru a lăuda întrebarea lui.

Iarna la Poiana Brașov
Foto : Agerpres
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Un bătrin din Turda, Dumitru 
Străuleanu, s-a dus, cu treburi, 
la. Alba Iulia. Trecind printr-un 
parc, seara, i-au răsărit in cale 
patru vlăjgani. Unul dintre ei 
l-a somat :

— Scoate tot ce ai prin buzu
nare. tataie, că dacă nu...

— Și fără gălăgie ! — a adău
gat altul.

Tocmai cind unul dintre ei se 
repezise să-l dezbrace de haină 
și să-l buzunărească, a apărut 
ca din pămint un trecător, care 
a strigat la cei patru cit l-a ți
nut gura :

— Miinile sus !
în clipa următoare, cei patru 

răufăcători au rupt-o la fugă 
in tot atitea direcții. Cel care 
intervenise la timp — și căruia 
bătrinul ține să-i aducă și pe 
această cale mulțumirile sale — 
se numește Marin Mogoșanu și 
e din Alba lulia.

înaintea trenului
Era ora 23, Aflat la volanul 

mașinii personale 1—BN—4251 
M.P voia să ajungă in centrul 
municipiului Bistrița. Mai avea 
de trecut un pasaj de cale ferată. 
Dar tocmai cind să treacă pasa
jul... pas de mai Pornește mași
na, care se agățase de ramble ul 
caii ferate. M.P. a apelat la aju
torul celor doi pasageri aflați pe 
bancheta din spate. După ce 
cochetaseră prea mult cu 
Bachus, aceștia se aflau in bra
țele lui Morfeu, sforăind mat 
ceva ca motorul ambalat, zadar
nic, pină la epuizare. Văzind :ă 
n-are nici o nădejde din partea 
lor, iar trenul care urma să trea
că prin pasajul respectiv iși fă
cuse deja apariția in noapte, 
M.P. s-a repezit șt i-a tirit pe 
cei doi afară din mașină, culcin- 
du-i la pămint, salvindu-i. tn 
schimb, mașina s-a făcut armo
nică.
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Rubrică realizată de 
Petre POPA
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DUPĂ PRIMA LUNĂ. A ANULUj

Care este stadiul realizării 
planului la producția fizică?
în continuarea anchetei-sondaj a „Scinteil" în legătură cu rezul

tatele obținute în prima lună a anului în îndeplinirea planului la pro
ducția fizică, cu preocupările colectivelor de oameni ai muncii și ale 
organelor și organizațiilor de partid privind soluționarea tuturor pro
blemelor de care depinde bunul mers al activității productive in acest 
an, ne oprim astăzi in alte două unități industriale, adresind unor ca
dre de conducere următoarele întrebări : '

1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI LA 
PRODUCȚIA FIZICĂ î

2. CU CE PROBLEME DEOSEBITE SE CONFRUNTĂ 
COLECTIVUL IN ACEASTĂ PERIOADA?

3. CUM ACȚIONAȚI PENTRU SOLUTIONAREA LOR ?

Un început bun - care obligă la mai bine
Răspunde TUDOR BADEA,

secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj pentru industria 
ușoară — Alexandria

1 Comparativ cu anul trecut. In 
acest an, pe baza creșterii pro
ducției fizice, sarcinile de plan 

sporesc cu peste 40 la sută la pro
ducția netă, iar la export de 3 ori. 
In luna ianuarie, planul la producția 
fizică a fost îndeplinit integral, la 
toate sortimentele, atingind chiar din 
prima lună a anului’ ritmul de pro
ducție prevăzut pentru primul tri
mestru. Aceste realizări se datorează 
pregătirilor făcute în ultima parte a 
anului 1981, an în care am trecut 
de la fabricarea de mobilier metalic 
la producția de mașini și utilaje de 
mare complexitate pentru industria 
ușoară, a unor instalații și piese de 
schimb pentru agricultură. Dintre 
măsurile luate pentru creșterea pro
ducției și a eficienței amintesc: omo
logarea și pregătirea din timp a fa
bricației produselor noi, reorgani
zarea secțiilor și atelierelor pe cele 
două profile, executarea unui număr 
de 300 scule, dispozitive și matrițe 
necesare trecerii la producția de se
rie a unor noi produse, înființarea a 
două ateliere de proiectare tehnolo
gică și, respectiv, constructivă.

20 primă problemă care trebuie 
soluționată vizează finalizarea, 
pînă la 30 iunie a.c., a lucrărilor 

de modernizare a întreprinderii, 
ceea ce impune ca Trustul de con
strucții industriale București să 
impulsioneze ritmul de execuție pe 
șantier. Solicităm, de asemenea, spri
jinul întreprinderii „înfrățirea" Ora
dea și al întreprinderii „Strungul" 
Arad în asigurarea asistenței tehnice 
pentru punerea in funcțiune a mași
nilor cu comandă numerică montate

Piesele de schimb

încă din anul trecut. în același timp, 
adresăm un apel tovărășesc colectivu
lui întreprinderii „Unio" Satu Mare 
pentru a ne livra cit mai urgent 
transportorul necesar tunelului de 
vopsire din noul atelier de acoperiri 
galvanice și vopsiri.

3 Pentru realizarea unei noi cali
tăți, superioare în întreaga ac
tivitate productivă, în atenția 

noastră se află 6 serie de măsuri 
privind perfecționarea organizării 
producției și a muncii, folosirea ju
dicioasă a timpului de lucru, întă
rirea ordinii și disciplinei, extin
derea acordului global, din luna 
februarie, în toate secțiile de produc
ție. Vom continua să asimilăm in 
fabricație noi produse de înaltă 
complexitate, între care o gamă de 
utilaje pentru sericicultură, mașini 
pentru industria textilă și a pielă
riei, noi tipuri de lagăre, o transmi
sie cardanică pentru mașini agricole. 
Una dintre problemele cele mai im
portante care stau in centrul preo
cupărilor noastre o constituie creș
terea competenței profesionale a 
personalului muncitor, la nivelul ac
tualei dotări tehnice de care dispu
nem. în acest scop au fost organizate 
o serie de cursuri de perfecționare 
a pregătirii profesionale a persona
lului muncitor, în care sint cuprinși 
peste 500 de muncitori. Sînt măsuri 
prin care căutăm să valorificăm 
intens întregul potențial tehnic și 
uman de care dispunem.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*  

-ritmic livrate!
Răspunde Aurel FILFAN 

inginer-șef la întreprinderea de confecții Tulcea

Iin luna ianuarie planul a fost 
îndeplinit la toți indicatorii. Ex
portul, care reprezintă aproape 

75 la șută din volumul total al pro
ducției, a fost depășit cu 2,4 ia sută. 
Producția fizică realizată în prima 
lună a anului reprezintă 8,5 la sută 
din planul anual, ceea ce înseamnă 
că planul este bine eșalonat.

In primul rind, este vorba de a- 
sigurarea necesarului de piese 
de schimb pentru mașinile de

cusut. La cele 179 de utilaje aflate 
in dotarea fabricii, majoritatea aduse 
din import, lipsesc peste 30 repere 
piese de schimb. Datorită lipsei a- 
cestora, productivitatea muncii rea
lizată in luna ianuarie pe un sfert 
din mașini a fost mai mică cu 10—15 
la sută, fiindcă acestea s-au defec
tat mereu. Cu toate că în subordi- 
nea Ministerului Industriei Ușoare 
există o întreprindere specializată în 
producerea utilajelor pentru unitățile 
din această ramură — întreprinderea 
„Metalotehnica" din Tîrgu Mureș — 
in planul acesteia nu s-a inclus nici 
în acest an producerea pieselor de 
schimb necesare întreprinderii noas
tre. De asemenea, ritmul producției 
este influențat negativ din cauza 
unor țesături de calitate necorespun
zătoare pe care am fost nevoițl să le 
refuzăm. Am returnat, de pildă,’ 
46 000 ml țesături primite de la în
treprinderea textilă „Dunăreană" din

Giurgiu. Aceasta Înseamnă timp 
pierdut pentru căutarea altor țe-1 
sături, care să le înlocuiască, pe 
cele cu defecțiuni de calitate.

3 Pentru asigurarea necesarului de
piese de schimb âm apelat la 
sprijinul întreprinderii de con

strucții nave și utilaj tehnologic 
Tulcea. Dar această colaborare nu 
rezolvă, in totalitate și definitiv, 
problema pieselor de schimb. în a- 
celași timp, datorită sporirii ponderii 
producției destinate exportului, am 
organizat încă din luna decembrie o 
linie tehnologică specială pentru pro
ducția de export. Pentru realizarea 
ritmică și de calitate a producției 
planificate a fost nevoie, de aseme
nea, să intărim considerabil discipli
na, să ne organizăm mai bine mun
ca. Anul trecut, de pildă, am avut 
multe necazuri la atelierul de croire, 
în vederea eliminării acestor ne
ajunsuri am reorganizat fiecare co
lectiv de croire, iar personalul de la 
controlul tehnic de calitate a fost 
reexaminat, oprind în acest comparti
ment numai pe acei lucrători care au 
dovedit exigență maximă în activita
tea de control al calității producției. 
Aplicăm cu strictețe noile măsuri 
privind întărirea disciplinei.

Neculai AMIHULESEl 
corespondentul „Scinteii"
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în principiu lucrurile sint clare. 
Așa cum se subliniază in documen
tele politice și reglementările noas
tre legale, autoaprovizionarea pre
supune dezvoltarea puternică a pro
ducției agricole vegetale și animale, 
folosirea integrală a tuturor posibi
lităților și stimularea tuturor rezer
velor existente in acest sens, incit 
să se asigure pe plan local baza de 
aprovizionare cu produse agroali- 
mentare și să se furnizeze cantități 
suficiente fondului centralizat a! sta
tului. Organele locale, cetățenii din 
așezările cu profil agricol și agro
industrial, inclusiv locuitorii marilor 
orașe, sint chemați să facă totul pen
tru ca fiecare metru pătrat de pă
mint productiv să rodească, pentru 
ca .fiecare posibilitate de a crește un 
animal folositor să fie sprijinită și 
încurajată.

Cu atit mai straniu ni se pare ca
zul pe care-1 vom relata în conti
nuare. important nu prin proporțiile 
lui. ci prin mentalitatea pe care o 
divulgă-: o concepție formală, biro
cratică. opacă față de acest impera
tiv de căpetenie : contribuția maxi
mă a fiecărei localități si fiecărei 
gospodării la aprovizionare. E vorba 
de... șicanele făcute unor țărani care 
cresc oi. Subliniem din capul locu
lui : nu e vorba de oameni, puși pe 
invîrteală sau înavuțiri pe căi ilicite. 
Absurdul și arbitrarul pretext al și
canelor este doar acesta : de ce cresc 
respectivii țărani mai mult de 15 
oi!?! Ne-a fost semnalat prin adresa 
unei unități socialiste, ai cărei repre
zentanți, aflind de aceste lucruri, au 
fost șl ei scandalizați de bizara iniția
tivă. Și ne-au scris : „In prezent ca
zul se judecă la Judecătoria Caret 
Urmează ca producătorii să lichideze 
oile. Cerem prin prezenta elucidarea 
cazului, in sensul ca producătorii să 
fie încurajați să tină cit mai multe 
animale și să contribuie astfel la 
fondul centralizat al statului".

Ne-am deplasat la Judecătoria Că
rei și am constatat că incredibilele 
procese există. C.A.P. Santău l-a 
chemat în judecată pe țăranii Oros 
Nicolae, Fazekas Gheorghe, Bojan 
Teodor bătrinul, Bojan Teodor tină-

rul. Hodorog Pompei și Bojan Mihai, 
reclamîndu-i că... de ce • cresc mai 
mult de 15 oi fiepare/ Deschidem 
primul dosar, îndreptat împotriva lui 
Bojan Mihaî, căutînd să vedem dacă 
nu cumva ciobanul a făcut vreo pa
gubă ogoarelor ori și-a amestecat in 
mod abuziv mica turmă cu turmele 
cele mari ale cooperativei, căutăm să 
înțelegem ce vrea reclamanta cu a- 
ceastă acțiune neașteptată : „...Che
măm in judecată pe Bojan Mihai (a-

constituie, evident, un barem mini
mal.

Nemaivorbind de faptul că, dacă 
ar fi vorba de două reglementări 
contradictorii, prevederile legale mai 
noi le abrogă pe cele mai vechi. Ne
maivorbind și de faptul că tot 
articolul 5 prevede : adunarea gene
rală pozate aproba un număr mai 
mare de animale decit. în cazul oi
lor. 15 capete de gospodărie. Jude
cătoria a cerut conducerii C.A.P. să

supună unei analize serioase crește
rea animalelor. Ar fi însemnat să 
vorbească de funie în casa spânzura
tului.

în iarna precedentă, sectorul zoo
tehnic al cooperativei agricole su
ferise grele pierderi. Mortalitățile la 
ovine au însumat 1 044 capete, circa 
20 la sută din efectiv. Datorită proas
tei. furajări, oile gestante n-au avut 
lapte și mieii s-au strins cu zecile, 
behăind spre scheleticele lor mame.

operativei, cit și la nivelul comunei, 
în Ioc de o asemenea analiză, a fost 
strecurată prin adunarea generală o 
chichiță, prin care se urmărea ca 
golul produs în șeptelul comunei prin 
moartea oilor cooperativei să fie a- 
coperit, provocindu-se, in schimb, 
un gol artificial in țarcurile cetățe
nilor. Sau, mai simplu spus : in loc 
să se îngrijească de refacerea și creș
terea șeptelului cooperativei, „gospo
darii" ei conducători s-au gindit să

Consiliul popular are datoria să stimuleze-și nu să îngreuneze!— 
creșterea de animale in gospodăriile populației...

dicâ „noi, reclamanta", respectiv 
C.A-P-) ca să încuviințați să trec la 
vinzarea silită a unui număr de 56 oi 
pe care pirîtul le deține în proprietate 
contrar prevederilor statutare din art. 
5 din Statutul C.A.P. (...). Solicităm 
admiterea cererii așa cum a fost 
formulată șl să încuviințați valorifi
carea animalelor de producție men
ționate in contul si pe cheltuiala pro
prietarului"...

Acțiunea este tip. in celelalte do
sare diferă doar datele concrete.

Așadar, motivul de formă — pre
tinsa ignorare a Statutului C.A.P. în 
treacăt fie remarcat că, ani de zile 
— Statutul fiind mai vechi decit Le
gea autoaprovizionăril — reprezen
tanții C.A.P. Santău nu s-au sinchi
sit de pretinsa ignorare a articolului 
5 și că scrupulozitatea li s-a deștep
tat brusc... exact atunci cind au a- 
părut noile reglementări — adică 
tocmai reglementările care cer creș
terea unui număr cit mai mare de 
animale și fată de care vechea cifră

Pe marginea unui caz de neînțeles 
din comuna Santău, județul Satu Mare

înainteze hotărîrea adunării genera
le. La termenul următor s-a depus 
copia unui proces verbal. Din cîteva 
fraze telegrafice, foarte sugestive 
pentru caracterul formal al „dezba
terii". rezultă că președintele C.A.P., 
Ioan Pop, și-a anunțat in adunare 
intenția sa „represivă" împotriva oi
lor „supranumerice", după care, fără 
nici o altă opinie ori argumentare, 
s-au ridicat miinile și s-a trecut la 
alte chestiuni. -Peste două zile au 
început să curgă somațiile către de
ținătorii de oi.

Caracterul fugitiv al acestei dezba
teri spune mult și poate că lumi
nează și substratul bizarelor procese. 
Adevărul e că nu venea deloc la în- 
demina conducerii cooperativei să

Pentru aceste mari pagube s-au emis 
imputații, inclusiv pe seama pre
ședintelui, inginerului-șef și conta
bilului-șef al cooperativei, adică... 
semnatarii chemărilor în judecată la 
care ne-am referit. Dar. cu măiestria 
juridică pe care aveau să si-o eta
leze și ulterior, cei în cauză au făcut 
contestații și au fost scutiți de plată. 
Pretexte s-au găsit. Numai că acele 
pretexte nu pot răspunde la o în
trebare foarte simplă : pentru ce. in 
aceleași condiții naturale, oile și 
mieii din gospodăriile populației nu 
au murit 7

Răspunsul la această elementară 
Întrebare putea fi obținut dacă se 
efectua o analiză temeinică, atit In 
adunarea generală a membrilor co-

forțeze obținerea oilor de la cetățeni.
Ani purtat cu primarul comunei, 

tovarășul Lacob Izvorean, următoarea 
discuție :

— Cite oi există în gospodăriile 
populației ? ,

— 3 350.
— La ce efectiv intenționați să a- 

jungeți in virtutea sarcinilor din pro
gramul de autoaprovizionare 7

— La cit mai multe și minimum 
5 000.

— Cite oi ar rămîne in gospodării
le crescătorilor după „regula" scoasă 
la suprafață de conducerea C.A.P. 7

— Există 50 de crescători de oi.
— înmulțit cu cite 15 oi fiecare, 

ar Însemna...
’— ...750 de capete 1
L-am întrebat pe președintele 

C.A.P., „strategul" proceselor. Pop 
loan :

— Citi membri cooperatori există 
In total 7 Inclusiv în brigăzile din 
sectorul vegetal !

—167 de oameni.

— Dacă ar fi să socotim cite 15 oi 
de fiecare (de persoană, nu de fa
milie, cum ați pretins in procese), 
cite oi ar rămine în gospodării 7

— 2 505.
— Mai puțin decit efectivul actual 

din gospodăriile populației 1 Iată 
cum înțelegeți dumneavoastră prin
cipiile autoaprovizionării 1

— Dar noi vom lua măsuri...
— ...Vom organiza...
— ...Vom acționa...
De cite vorbe insuflețite Ieșeau pe 

gurile interlocutorilor, tremura fla
căra lămpii cu gaz. (Că se făcuse 
noapte si curentul electric fiind în
trerupt. discutam la lumina lămpii).

— Dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte al biroului executiv al con
siliului popular, cite oi creșteți in 
gospodăria personală 7

— N ici una.
— Dar dumneavoastră, tovarășe 

președinte al cooperativei agricole 7
— Nici una.
— Dar tovarășul inginer-șef, Deac 

îuliu ?
— Nici una.
— Dar tovarășul vicepreședinte al 

consiliului popular, deținătorul celor 
mai arătoase case din. împrejurimi, 
tovarășul Alexandru Tătar, cite 
crește 7

— Nici una.
— Ce efect moral pot avea asu

pra crescătorilor de animale aceste 
fapte ; pe de o parte, că oamenii de 
răspundere ai satului nu cresc nici 
un picior de oaie, pe de altă parte, 
că țăranii care cresc sint chemați 
prin judecăți 7

Fată de lipsa de răspuns, am dat 
„bună seara" și am plecat. Ce rost 
avea să mai „ardem gazul de po
mană" !

Sergiu ANDON
P.S. : Am sesizat conducerea 1ude- 

tulul cu cele constatate și punctul 
nostru de vedere a fost recepționat 
cu interes : intr-adevăr, avem nevoie 
de oi și oieri, de orice animale de 
producție, nu de procese si proce
somani.
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ADUNĂRILE GENERALEALE COOPERA ȚIVELOR AGRICOLEDEPRODUCȚIE 
[o concluzie1 producția agricolă - îndeosebi zootehnică - 

unanimă: , poate spori substanțial încă din acest an

• Pe ordinea de zi - dezbaterea și aplicarea eficientă a noilor reglementări 
privind cointeresarea • Analize realiste, aprofundate, exigență față de munca 
fiecăruia • Critici severe la adresa unor mentalități greșite • Măsuri pentru 

mai buna organizare a muncii
în oceste zile se< desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii din 

unitățile agricole. Este un moment de mare importanță in procesul transpunerii în 
viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului pentru creșterea pu
ternică a producției agricole și îndeosebi a producției zootehnice. Problemele pe care 
le analizează în aceste zile adunările generale ale cooperativelor agricole sînt nu
meroase, fiecare avind drept scop imbunătățirea activității în'toate sectoarele 
producției agricole, întărirea ordinii și disciplinei în muncă. Reporterii și corespondenții 
„Scînteii", care au participat la primele adunări generale, relateqză că în centrul 
dezbaterilor s-au situat cu deosebire preocuparea pentru aplicarea cu cît mai mare 
eficiență a măsurilor care rezultă din recentele reglementări privind stimularea produ
cătorilor agricoli, subliniind satisfacția cîi care acestea au fost primite de toți coopera
torii, de toți oamenii muncii de la sate. Analiza exigentă a rămînerilor în urmă, a 
lipsurilor manifestate în unele unități, spiritul critic și autocritic în care se desfășoară 
cele mai multe adunări și cu deosebire preocuparea generală de a adopta măsuri 
practice care merg pînă la amănunt pentru redresarea cît mai grabnică a zootehniei 
acolo unde se manifestă neajunsuri în activitatea acestui sector pun în evidență 
hotărîrea țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor de a acționa cu toate forțele pentru 
îmbunătățirea radicală a activității in agricultură. In cadrul dezbaterilor sint aduse 
numeroase argumente, fapte, se fac propuneri care, toate la un loc, demonstrează 
posibilitățile mari pe care le au unitățile agricole de a spori, incă din acest an, 
producția în toate sectoarele și in special in zootehnie.

Prezentăm în pagina de față cîteva relatări ale reporterilor și coresponden
ților noștri.

unei ordini și discipline ferme la irigarea 
culturilor, domeniu unde anul trecut s-au 
manifestat neajunsuri serioase, diversifi
carea plantelor de nutreț cultivate în ve
derea sporirii cantităților de furaje, îm- 
prăștierea pe cimp, în următoarele 20 de 
zile, a tuturor cantităților de îngrășăminte 
naturale ce se mai află în cooperativă sau 
în gospodăriile populației. De asemenea, 
cooperatorii au cerut consiliului de condu
cere să se ocupe pentru asigurarea din 
timp a semințelor necesare, îngrășăminte-

lor chimice, erbicidelor și răsadurilor — 
astfel ca lucrările din apropiata campanie 
de primăvară să poată fi executate în pe
rioadele optime și de cea mai bună cali
tate. Modul în care s-au desfășurat dez
baterile dovedește că de la adunarea gene
rală cooperatorii au plecat cu un program 
de acțiune clar, știind fiecare ce are de 
făcut pentru ca in acest an să realizeze 
producțiile și veniturile planificate.

Aurel PAPADIUC

„Avem toate condițiile ca și noi,
cei din zootehnie, să ne prezentăm 
cu fruntea sus la sfîrșitul anului..."

De noile stimulente beneficiază
hărnicia, oamenii hotăriți

să muncească bine

întrebarea care a domi- 
continuare.
clar că anul acesta voi

ă plecăm de aici bine clarificați asu
pra a ceea ce avem de făcut ca să 
realizăm producțiile și veniturile 
prevăzute pentru acest an“. Cam din 

momentul cind președintele cooperativei a
făcut această remarcă se poate afirma că 
a început cu adevărat adunarea generală 
de dare de seamă, alegeri și aprobarea 
planului de producție pe anul acesta a coo
peratorilor de la C.A.P. Braniștea, județul 
Giurgiu. Ce se întîmplase pină în acest mo
ment nu are istorie. Și aceasta pentru că 
toată lumea era mulțumită. Și, de ce să nu 
recunoaștem, avea și de ce să fie mulțu
mită. Anul trecut C.A.P. Braniștea a reali
zat 9 000 kg de porumb boabe la hectar, 
4 527 kg de griu, 6 750 kg de orz, 36 tone 
sfeclă de zahăr, iar producția globală din 
zootehnie a fost depășită cu patru la sută. 
Aceasta a permis ca retribuirea coopera
torilor să fie bună, revenindu-le peste 38 
lei la o normă convențională. Poate asta 
este și explicația^ faptului că adunarea ge
nerală se desfășura intr-un climat călduț, 
chiar lipsit de combativitate.

A venit insă și momentul cind inginerul 
șef al cooperativei, tovarășul Gheorghe 
Raita, a prezentat cooperatorilor sarcinile 
de plan ce revin unității in acest an, mo
dul de organizare a muncii și felul în care 
se va face retribuirea cooperatorilor. Nu a 
fost o expunere teoretică, ci o demonstrație 
cît se poate de practică. Pe planșe mari, 
cooperatorilor li s-a explicat concret cum 
vor fi retribuiți lucrătorii dintr-o echipă 
care acționează in sectorul vegetal și una 
în sectorul zootehnic. Li s-a explicat te
meinic cooperatorilor că veniturile lor 
planificate a le obține în acest an sînt mai 
mari ca cele de anul trecut, dar că pentru 
realizarea și depășirea lor, proiectul Legii 
retribuirii muncii în unitățile cooperatiste 
cuprinde prevederi clare referitoare la obli
gativitatea obținerii producțiilor planifi
cate, efectuării întregului volum de muncă 
stabilit și încadrării în cheltuielile prevă
zute.

Ceea ce trebuie menționat este că în anul 
1982 un cooperator va ciștiga in medie cu 
3 068 lei mai mult decît anul trecut. Acest 
lucru nu se datorește planificării unor pro
ducții mai mari, care de fapt sînt la un 
nivel mai scăzut decît anul trecut, posibil 
de realizat, ci noilor reglementări stabi
lite prin decretele Consiliului de Stat 
privind îmbunătățirea sistemului de con
tractări și achiziții ale produselor agricole 
vegetale și animale, în baza cărora în a- 
cest an cooperativa agricolă 
venit suplimentar de peste 
lei.

Important este că în noul 
tribuire a muncii veniturile 
nu sint limitate. Bunăoară, în cazul in care 
echipa de la sectorul vegetal depășește 
producțiile cu 10 la sută la culturile anga
jate să fie lucrate în acord global, venitul 
unui cooperator va spori cu încă 1 066 
lei, iar in cazul cînd producția de lapte 
o vacă furajată este depășită cu 300 de 
tri, un îngrijitor din echipă va ciștiga 
plus pe lună 687 iei.

Acesta a fost momentul care a „încins" 
adunarea generală. „Cum trebuie să mun
cim ca să realizăm producțiile și veniturile

va realiza un 
cinci milioane
sistem de re- 
cooperatorilor

de 
pe 
Il
in

stabilite ?“ — iată 
nat dezbaterile în

„îmi este foarte 
cîștiga mai mult ca anul trecut — spunea 
cooperatorul Gheorghe^ M. Dobre. Dar la 
fel de clar trebuie să ' ne fie la toți din 
echipă că pentru a realiza veniturile pla
nificate esțe nevoie să muncita cu toții la 
fel. Or, știm bine, mai sînt printre noi și 
din aceia care o zi vin la lucru și trei stau 
pe acasă. Așa nu se mai poate. Cu toții 
trebuie să punem umărul pentru a realiza 
volumul de lucrări stabilit pentru toată 
echipa. Altfel nu avem cum să cîștigăm cit 
s-a planificat". Această remarcă a avut 
darul să trezească parcă lumea la realitate. 
Dintr-o dată, cooperatorii au înțeles că 
anul trecut treburile nu au mers chiar atît 

• de bine. Nu toți aU contribuit prin muncă, 
zi de zi, la rezultatele obținute. Din cei 
550 de cooperatori care participă la muncă, 
doar 320 au efectuat minimul de norme 
stabilit de adunarea generală de anul tre
cut. 86 de cooperatori au realizat pină in 
40 de norme, dar au fost mulți care au 
făcut doar 7—10 sau 14 norme. Iată de ce 
cooperatorii Gheorghe M. Gheorghe, loan 
Carabă, Ilie Vișana, Ion Voinea, Nicolae 
Coman, Alexandru Bîrzea, Florea Gogonțea, 
Ilie Marcu și alții, în cuvîntul lor, au cerut 
consiliului de conducere să introducă mai 
multă ordine și disciplină în ce privește 
participarea la muncă, să existe o eviden
ță dară a volumului de muncă efectuat de 
fiecare membru din echipele care lucrează 
în acord global ; să se aplice ferm preve
derile statutare în cazul celor ce nu-și 
realizează minimul de norme stabilit 
să li se retragă temporar sau definitiv 
tul primit în folosință.

Au fost și cooperatori, tocmai dintre 
care mai mult se plimbă prin cooperativă, 
care au încercat să arate că i-au cam spe
riat unele producții ce trebuie realizate in 
acest an. „Cum 'putem realiza 22 tone de 
roșii la hectar sau cite 18 tone de ceapă 
sau cartofi?" — se întreba Marin Guțu, lu
crător la intreprinderea de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Ri
posta din partea adunării generale a fost 
promptă. „Cum, noi, la Braniștea, pe pă- 

‘ mînturile acestea ca untul, să ne speriem 
de asemenea producții 1 — a intervenit 
tovarășul Ilie Anculescu, președintele coo
perativei. Eu zic că sint încă foarte mici. 
Să recunoaștem cinstit, la noi în curte sau 
pe lotul în folosință cit obținem ? Să vă 
spun eu : cel puțin cite 40 tone de roșii și 
ceapă la hectar sau 25—30 tone de cartofi. 
Deci se poate. Problema este să muncim 
în cooperativă ca la noi acasă, sau pe lotul 
in folosință, și vom obține producții de le
gume la fel de mari șl Ia cooperativă. De 
aceea, mai bine să chibzuim gospodărește 
ce avem de făcut pentru a realiza pro
ducțiile stabilite pentru ca unitatea noastră 
să-și onoreze integral obligațiile contrac
tuale la fondul de stat. Numai așa vom 
realiza veniturile și retribuția planificate".

Și trebuie spus că s-au făcut în aduna
rea generală numeroase propuneri pentru 
imbunătățirea planului de măsuri tehnice 
și organizatorice în vederea realizării indi
catorilor de plan pe acest an. Cele mai 
multe propuneri au vizat introducerea .

Și 
lo

cei

aracteristica prirîcipală a adunării 
generale a cooperatorilor din Gos
tavățu, județul Olt, a fost analiza 
exigentă, responsabilă a rezultatelor 

obținute în anul trecut și adoptarea celor
mai eficiente măsuri pentru creșterea 
producțiilor vegetale și animaliere. Apre
cierea făcută în darea de seamă, prezen
tată de tovarășa Elena Mateică, președin
tele cooperativei agricole, precum că re
zultatele din zootehnie nu sînt la nivelul 
celor din sectorul vegetal a fost reluată, 
argumentată și pentru redresarea situației 

. s-au făcut multe propuneri în cadrul dez
baterilor. Intr-adevăr, în 1981, la C.A.P. 
Gostavățu s-au obținut rezultate bune la 
cultura plantelor de cimp : 4 460 kg griu și 
7 193 kg porumb boabe la hectar sînt pro
ducții medii ce situează această coopera
tivă agricolă între unitățile fruntașe din 
județ. Producții bune s-au obținut și la 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și la ce
lelalte culturi de cimp. Este meritul adu
nării generale de a nu se fi declarat mul
țumită cu astfel de producții, avind în ve
dere posibilitățile mari pe care le are coo
perativa din. Gostavățu. „Pămîntul nostru 
poate da ușor un vagon de porumb la hec
tar — arăta în" cuvîntul său cooperatorul 
Marin Ruță. Dar ca să obținem vagonul 
trebuie ca toți cooperatorii să muncească 
mai mult și mai bine". Asemenea opinii 
pentru folosirea mai bună a cernoziomului 
de aici au exprimat și șefii de fermă de la 
producția vegetală, Florea Preda și Oprea 
Marcu, precum și Paul Dițulescu, șeful 
sectorului de mecanizare. De remarcat este 
faptul că, din cele 1 467 hectare de teren 
arabil al cooperativei agricole, situat în 
lunca Oltului, 868 hectare sînt amenajate 
pentru irigat. „Producțiile înscrise în plan 
— arăta cooperatoarea Georgeta Lixente — 
sînt pe deplin realizabile, mai ales în con
dițiile aplicării noilor reglementări privind 
organizarea și retribuirea muncii în agri
cultură".

In totală distonanță cu rezultatele din 
cultura mare se prezintă realizările din 
sectorul zootehnic. Deși unitatea dispune 
de un puternic sector de creștere a anima
lelor — 1 000 capete bovine, din care 600 
vaci și juninci, 500 capete porcine, 1 200 o- 
vine etc., producțiile au fost cu mult sub 
cele planificate. La lapte, de exemplu, s-au 
obținut doar 922 litri pe cap de vacă fu
rajată, ceea ce înseamnă doar 64 la sută 
din plan. Nu se poate spune că la această 
cooperativă agricolă n-a existat o bună 
experiență în ceea ce privește creșterea a-

nimalelor. Dimpotrivă. în. 1979 se înre
gistrau 1 900 litri pe cap de vacă furajată, 
iar cu cîțiva ani în urmă C.A.P. Gosta- 
vățu se situa pe locul II la producția me
die de lapte. Cauzele diminuării produc
țiilor zootehnice au fost scoase în eviden
ță în adunarea generală. Și, ceea ce este 
mai important, s-au stabilit măsurile pen
tru redresarea, încă din acest an, a secto
rului zootehnic. Este adevărat, suprafața 
de bază furajeră de numai 85 hectare a 
fost o cauză importantă a neasigurării in
tegrale a întregului necesar de furaje. Dar 
nici consiliul de conducere nu s-a preo
cupat să asigure necesarul de grosiere, așa 
incit în primăvara trecută se cărau paie 
și coceni de la unitățile vecine. Totodată, 
conducerea unității n-a avut în vedere 
stabilizarea oamenilor în sectorul zooteh
nic, întărirea ordinii și disciplinei, din care 
cauză s-a înregistrat un mare număr de 
mortalități și sacrificări din necesitate. 
„Este o situație de care nu vrem să ne mai 
amintim" — spunea in cadrul adunării ge- • 
nerale, referindu-se la zootehnie, tovarășul 
Petre Diaconu, primarul comunei. La rîn- 
dul său, Marin Aspra, șeful fermei zoo
tehnice, se angaja în fața adunării gene
rale ca la sfîrșitul anului „să ne 
tăm și noi, cei din zootehnie, cu 
sus..."

începutul este bun. Din toamnă 
sigurat furajele necesare pentru 
perioadă de iarnă. Suprafața destinată ba
zei furajere a sporit la 250 hectare, care 
cuprinde o gamă variată de culturi : 64 
hectare cu lucernă 50 hectare cu trifoi, 43 
hectare cu lolium, iar alte suprafețe se vor 
cultiva cu sfeclă furajeră, borceag etc. în 
același timp, se acordă o atenție deosebită 
creșterii tineretului femei de reproducție 
pentru înlocuirea animalelor tarate. Au 
fost cumpărate 40 de juninci, iar alte 50 au 
fost asigurate din prăsilă proprie, acțiunea 
fiind in plină desfășurare. La aceste mă
suri tehnico-organizatorice se adaugă 
preocuparea consiliului de conducere de a 
aduce in zootehnie pe cei mai buni coope
ratori.

Adunarea generală a cooperatorilor din 
Gostavățu a stabilit obligațiile ce revin 
tuturor pentru îndeplinirea hotărîrilor 

'luate, pentru a ridica producția zootehnică 
la nivelul producției vegetale, așa incit a- 
verea obștească, veniturile cooperatorilor 
să sporească continuu.

tul măsurilor aplicate din luna septembrie 
1981 pînă acum a început să se vadă. 
Cooperativa a reușit, pentru prima dată 
în ultimii 5 ani, să termine arăturile da 
toamnă pe întreaga suprafață. S-au ferti
lizat cu îngrășăminte chimice și organica 
1 200 hectare din cele 2 100 planificate, 
pentru sectorul zootehnic a fost creată o 
bază furajeră de 130 hectare, urmînd ca 
în primăvară ea să sporească cu încă 130 
hectare. Și tot în acest sector se află in 
curs de montare sisteme pneumatice de 
evacuare a dejecțiilor și instalații de muls - 
mecanic. într-un cuvînt, unitatea a început 
să iasă din inerție și, așa cum remarca 
unul dintre participanții la discuții, „lenei 
cronice, ce începuse să molipsească atît pe 
specialiști, cit și pe țărani, i s-a găsit 
leacul : toată lumea trebuie să muncească".

„Din situația de anul trecut am avut 
multe de învățat, spunea cooperatorul 
Gheorghe Mic. Pur și simplu ne-am bătut 
joc de cele 2 100 hectare de pămînt arabil. 
Am cultivat porumb din 13 soiuri pe 727 
hectare și am realizat o producție totală 
de... 1 144 tone. La nepriceperea și dezin
teresul specialiștilor s-a adăugat și delăsa
rea multora dintre noi. In condițiile în 
care fosta ingineră șefă ne dădea indicații 
din mersul șaretei, firește că și noi am 
fertilizat, erbicidat și prășit așa cum 
ne-am priceput". Iată de ce în 1982, cind 
avem și o nouă conducere, trebuie să ne 
organizăm mai bine 
ordinea, disciplina și 
cele trei ferme : 
zootehnică".

„Pentru 1982 avem 
condițiile pentru a-1 
peratorul Gheorghe 
doar să iasă tot satul la muncă. Să termi
năm cu atitudinile de «cucoane- ale unor 
femei și ale unor bărbați care in timpul 
campaniilor stau în fața porților și privesc 
cum vin muncitorii, elevii și studenții să 
ne ajute să strîngem roadele din cîmp. Să 
știe și să simtă toată suflarea satului că

munca, să întărim 
răspunderea în toata 

vegetală, legumicolă,

un plan bun și toate 
realiza, preciza coo- 
Negulescu. Trebuie

pîine fără muncă nu se poate". Ir? cuvîntul 
său, mecanizatorul cooperator Dumitru Ilie 
spunea : „Noile reglementări privind re
tribuirea muncii în agricultură ne permit 
să redresăm situația economico-financiară 
a cooperativei noastre. Mai mult, ne permit 
să-i chemăm alături de noi pe acei fii ai 
satului care au plecat la oraș în căutarea 
unor venituri mai mari și mai sigure. Stă 
în puterea noastră să asigurăm pentru noi 
și pentru ei aceste venituri".

„Trebuie să valorificăm toate resursele, 
a ținut să sublinieze Gheorghe Manta, 
noul președinte al cooperativei. In acest 
an am îndeput amenajarea unor spații 
pentru creșterea a 3 000 de rațe, 1 000 de 
curcani și vom înființa o crescătorie de 
iepuri. Printr-o mai bună structurare a cul
turilor de pe loturile în folosință ale mem
brilor cooperatori, vom crea disponibilități 
de furaje pentru creșterea unui număr mai 
mare de animale în gospodăriile proprii. 
Avem create toate condițiile ca valoarea 
normei convenționale de muncă să 
crească mult în acest an și totodată să ne 
achităm integral datoriile pe care Ie avem 
față de stat".

Că hotărîrea cooperatorilor din Mihăi
lești de a reveni în plutonul fruntașilor este 
unanimă, nu mai este nevoie să de
monstrăm. Ea a început să aibă acoperire 
nu numai în vorbe și planuri, ci și în fapte, 
asupra cărora vom mai reveni. Esențial 
este faptul că în locul delăsării și lipsei de 
răspundere a apărut un nou mod de a 
gîndi și a acționa. în fond, prin schimba
rea întregii conduceri a cooperativei s-a 
realizat doar începutul redresării unității. 
Ea trebuie continuată și amplificată pe 
toate, planurile și mai ales in cel al 
cointeresării și mobilizării cooperatorilor la 
obținerea unor rezultate cu care, la sfîrși- 
tul acestui an, să se poată mindri.

Stellan CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

„N-avem dreptul să ne plingem
I

prezen- 
fruntea
s-au a-
intreaga

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Lipsa de răspundere, indisciplina
au primit o replică fermă

Acum 10 ani C.A.P. „Unirea" din co
muna Mihăilești, județul Buzău, se 
număra printre unitățile fruntașe. 
Dispunînd de un pămînt bun, de im

portante fonduri de investiții pentru exe
cuția sistemelor de desecări și de specia
liști bine pregătiți profesional, unitatea tin
dea spre atingerea unor producții record, 
iar veniturile membrilor cooperatori erau 
în creștere. In ultimii 2—3 ani însă, coo
perativa din Mihăilești a obținut rezultate 
din ce in ce mai slabe, ajungind ca în 1981 
să nu-și realizeze planul la nici un indi
cator, cheltuielile materiale fiind mult mai 
mari decît veniturile realizate. Cauzele au 
fost analizate încă din luna septembrie 1981 
de un colectiv desemnat de secretariatul

comitetului județean de partid. Spațiul nu 
ne permite să expunem pe larg aceste cau
ze. Reținem doar că respectiva situație s-a 
datorat unor condamnabile manifestări de 
superficialitate și dezinteres în muncă din 
partea specialiștilor și cadrelor de condu
cere, unor flagrante încălcări ale norme
lor agrotehnice și slabei mobilizări a locui
torilor satului Ia muncă. Ca urmare a mă
surilor stabilite de comitetul județean de 
partid și plenara cu activul a comitetului 
comunal, întreaga conducere a cooperati
vei din Mihăilești, pornind de Ia șefii de 
fermă și terminind cu președintele, a fost 
schimbată.

Aceasta ar fi pe scurt situația anului 
1981 prezentată în adunarea generală. Efec-

de furaje; să le strîngem 
și să le insilozăm la timp!"

La terminarea adunării generale a 
cooperatorilor de la C.A.P. Beltiug 
(Satu Mare) am auzit mai mulți 
participant exclamînd cu satisfac

ție : „A fost o adunare cu multe învăță
minte practice pentru îmbunătățirea mun
cii". Intr-adevăr, atît darea de seamă, dar 
mai ales numeroșii participant le dezba
teri au analizat, în spiritul exigențelor cu
prinse în recentele documente de partid și 
de stat referitoare la dezvoltarea agricul
turii, cîteva probleme de fond care au de
terminat nerealizarea unor producții vege
tale și animale, formulînd totodată pro
puneri pentru înlăturarea deficiențelor.

Intrucît cele mai mari nerealizări s-au 
înregistrat în sectorul vegetal, mai mulți 
vorbitori au supus unei vii critici cauzele 
care au dus la diminuarea producției. Am 
reținut în acest context cuvîntul coopera
torului loan Bogar, care auzind vorbindu-se 
mult in adunare despre calitatea slabă a 
lucrărilor efectuate de unii mecanizatori, 
a pus, cum s-ar spune, degetul pe rană, 
subliniind :

— E adevărat că o bună parte din re
colta .de ghiu, de alte cereăle s-a risipit 
pe cîmp la recoltatul cu combinele, care 
n-au fost bine reglate în prealabil, dar să 
ne întrebăm cum a fost posibil să se în- 
tîmple asemenea neajunsuri ? Unii dintre 
mecanizatorii noștri sînt tineri, fără expe
riență, dar nu s-a făcut prea mult pentru 
educarea și instruirea lor, pentru ridicarea 
nivelului lor de pregătire profesională. 
Conducerea C.A.P., a S.M.A. Ardud tre
buie să ia neîntirziat măsuri pentru ca 
toți mecanizatorii să fie pregătiți la nive
lul exigențelor pe care le impune calitatea 
înaltă a lucrărilor. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît s-au constatat deficiențe de ca
litate și la lucrările de arături și semănat, 
densitatea fiind destul de redusă față de 
normele stabilite și deci din „start" s-au 
pus bazele unor producții slabe.

— Criticije^ la adresa mecanizatorilor 
și a noastră, a celor din conducere — 
a spus inginerul de la S.M.A. Ardud 
Francisc Milller —ni le însușim și vom face 
tot ce depinde de noi pentru a perfecționa 
pregătirea profesională a mecanizatorilor 
tineri, pentru integrarea cît mai bună "a 
acestora in formații alături de mecaniza
tori cu experiență de la care să aibă ce

învăța și în timpul activității propriu-zise. 
Dar trebuie să arăt că o răspundere im
portantă pentru nerealizarea unor recolte 
revine și cooperatorilor.-La porumb, bună
oară, s-a ieșit cu întîrziere la prășit, cind 
buruienile au fost foarte mari, năpădind 
cultura, astfel că în timpul executării pra- 
șilei au fost tăiate multe plante de porumb.

Dealtfel, problema slabei participări la 
muncă, executarea unor lucrări de slabă 
calitate au constituit obiectul unor severe 
critici. Astfel, cooperatorul loan Mezei, 
lucrător în sectorul zootehnic, spunea :

— Ce-i drept, avem unele realizări bune 
în zootehnie. (Intre altele, a crescut pro
ducția de lapte peste nivelul celei planifi
cate). Dar aici, mai mulți vorbitori s-au 
plins de lipsa de furaje — paie, fîn, coceni 
etc — dar de ce nu ne-am învrednicit să le 
strîngem la vreme de pe cimp ? Finul a 
fost strîns în căpițe, dar apoi acolo a fost 
uitat multă vreme, au căzut ploile peste el 
și abia după aceea ne-am „grăbit" să-1 in- 
silozăm umed. Și cu ce ne-am ales ? în 
bună parte, cu furaj de proastă calitate. 
De indisciplina unor cooperatori, de nepar- 
ticiparea lor la această lucrare importantă 
se face vinovat și consiliul de conducere al 
cooperativei, care din cauza unor deficiențe 
în stilul său de muncă n-a avut capacitatea 
de a mobiliza marea masă a cooperatorilor, 
întregul sat la recoltarea furajelor.

Reluînd această idee, șeful fermei zooteh
nice, Vasile Hetei, a prezentat măsurile 
luate, precum și unele propuneri care să 
asigure însilozarea furajelor. El a cerut 
consiliului de conducere al cooperativei să 
readucă în acest sector de recoltare, pregă
tire și insilozare a furajelor pe cei mai 
pricepuți oameni din comună.

Manifestînd un puternic spirit de respon
sabilitate și angajare patriotică, coopera
torii au răspuns la chemarea la întrecere pe 
1982 lansată de C.A.P. Schela (Galați) cu 
angajamente însuflețitoare, hotărind, intre 
altele, să dea în plus, peste producțiile pla
nificate, 30 tone griu, 40 tone porumb, 50 
tone cartofi, 100 hl lapte, 30 tone carne, o 
tonă lînă și altele, dovedind astfel prin 
fapte că și-au însușit spiritul dezbaterilor 
exigente din această adunare.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

Astăzi la tabla din sala de ședințe, peste puțin timp în cîmp, unde vor prinde viață cifrele din grafice

In adunarea generală, cooperatorii de la C.A.P. Braniștea, județul Giurgiu, ascultă cu interes demonstrația creșterii veniturilor lor în baza prevederilor din proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile cooperatiste. Ei și-au manifestat hotărîrea de a demonstra 
prin hărnicie că producțiile și veniturile planificate pot fi realizate și depășite Foto : Sandu Cristian

R>
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SECRETARUL DE STAT AL STATELOR UNITE ALE AMERICII
VA FACE 0 VIZITA IN ROMÂNIA

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste" România, secretarul de 
stat al Statelor Unite ale Americii,

Sosirea delegației partidelor socialiste din Belgia
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală delegația partidelor socia
liste din Belgia, condusă de Guy 
Spitaels, președintele Partidului So
cialist Valon, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte Jef Rama- 
ekers, membru al Biroului Național 
al Partidului Socialist Flamand, 
prim-vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților, președinte de onoa-e 
al Asociației culturale „Dacia", Mi
chel Viseur, membru al Comisiei mi
litare a Partidului Socialist Valon, 
consilier al președintelui P.S. Valon,

Cronica zilei
In zilele de 2 și 3 februarie, 

generalul-locotenent Constantin Ol- 
teanu, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
impreună cu o delegație, a făcut o 
vizită in Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, la invitația gene
ralului de armată Nikola Liubicici, 
secretar federal pentru apărarea na
țională al R.S.F. Iugoslavia. Cu acest 
prilej au avut loc convorbiri care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

★
Cu prilejul celei de-a 52-a aniver

sări a inființării Partidului Comunist 
din Vietnam, ambasadorul Republicii

CORELAREA JUDICIOASĂ A PRETURILOR
»

(Urmare din pag. I)
“'ectrice), de îmbunătățirea rețelei 
, Jlor de comunicații. Țările care șe 
situează înaintea României in ce pri
vește dezvoltarea agriculturii dispun 
de mijloace de producție mai multe 
și mai moderne.

Pentru ca superioritatea agricultu
rii socialiste să se poată afirma din 
plin — marile unități agricole socia
liste oferă.condiții organizatorice mai 
bune decit ale sistemului capitalist 
— e nevoie ca agricultura să fie do
tată corespunzător cu mijloace teh
nice, să folosească cantități îndestu
lătoare de ingrășăminte chimice și 
alte- substanțe menite să sporească 
randamentele la hectar. îndeosebi 
tractoarele de mare capacitate, tot 
mai mult folosite in agricultura noas
tră și in alte țări, sint mai scumpe. 
Bunăoară, la tractorul U-800 prețul 
de producție și de livrare este cu 32 
la sută mai mare decit cel al trac
torului U-650 M, iar prețul pe un cal 
putere este cu 8 la sută mai ridicat. 
De asemenea, trebuie să avem in 
vedere costul mai ridicat al anvelo
pelor de cauciuc și al pieselor de 
schimb pentru întreținere și repa
rații. , _Practica mondială demonstrează ca 
cel puțin jumătate din sporul de re
coltă se realizează prin folosirea în
grășămintelor chimice. Or, in 1981, 
prețul unor îngrășăminte fosfatice a 
fost cu circa 9 la sută mai mare decit 
în 1980. Creșterea a fost determinată 
de scumpirea sulfului din import cu 
circa 80 la sută și a energiei elec
trice cu 36 la sută. Și în acest an se 
prevăd creșteri ale prețurilor la unii 
purtători de energie, care vor deter
mina o mărire a prețului îngrășă
mintelor azotoase.

Toate aceste majorări de prețuri la 
o serie'de mijloace de producție ale 
agriculturii vor trebui să fie com
pensate in cit mai mare măsură 
prin folosirea mai intensivă a mași
nilor și utilajelor agricole și'prin ri
dicarea randamentului în utilizarea 
îngrășămintelor și celorlalte substan
țe chimice.

Creșterile de prețuri șl costuri la 
materii prime și resurse energetice 
s-au repercutat asupra cheltuielilor 
de producție in toate ramurile eco- 
i,' -'liei naționale, ceea ce a impus 
actualizarea prețurilor de producție 
și de livrare in industrie, măsură a- 
probată prin Legea nr. 10/1980. Noile 
prețuri in industrie au intrat în vi
goare la 1 ianuarie 1981 și au înre
gistrat o creștere față de anul 1980 
de circa 13 la sută. Concomitent, pen
tru stimularea producătorilor agri
coli in creșterea producției au fost 
sporite preturile de producție, de 
achiziție și de contractare in agricul
tură cu circa 12 la sută, reprezen- 
t.jnd — în condițiile realizării planu
lui _ circa 10 miliarde lei. Noile mă
suri adoptate recent de conducerea 
partidului și statului nostru pentru 
stimularea producătorilor agricoli in 
creșterea producției și livrarea unor 
cantități mai mari de produse la fon
dul de stat, prin acordarea de prime, 
vor duce la creșterea veniturilor a- 
cestora în anul 1982 cu peste 15 mi
liarde lei. Rezultă că în anii 1981— 
1982 prețurile de cumpărare în agri
cultură cresc cu peste 25 miliarde 
lei. Cea mai mare parte din această 
sumă, la care se adaugă influențele 
provenite din modificarea unor cre
țuri într-o serie de ramuri industria
le, se repercutează asvpra'cheltuieli- 
lor de nroducție din industria ali
mentară.

Potrivit unor calcule estimative, 
prețurile de livrare actuale Ia unele 
produse fabricate în unitățile Depar
tamentului industriei alimentare au 
rămas cu circa 30 la sută mai mici 
față de prețurile de livrare calcu
late pe baza noilor costuri. De
sigur, aceste diferențe nu pot fi 
suportate la nesfirșit de către so
cietate, care nu are drept sursă 
de finanțare a programului de 
dezvoltare economico-socială decit 
venitul net realizat în fiecare uni

Alexander Haig, va face o vizită în 
România în perioada 12—13 februa
rie 1982.

Emily Spelkens, responsabilă cu pro
bleme internaționale a P.S. Valon.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația belgiană a fost întimpina- 
tă de tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
Au fost prezenți Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Paula Prioteasa, vicepreședin
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, activiști de partid.

A fost de față Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

Socialiste Vietnam la București, Tan 
Phong, a organizat, miercuri după- 
amiază la sediul ambasadei, o seară 
de film.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar, secretar al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, ziariști. (Agerpres) 

tate economică. A menține in con- 
tiuuare un asemenea decalaj ar fi 
contrar principiilor autoconducerii și 
autogestiunii, unitățile producătoare 
inregistrind pierderi, neputind să-și 
constituie fondurile necesare desfă
șurării normale a activității econo
mice și stimulării personalului mun
citor. De asemenea, această situație 
ar avea efecte negative asupra 
dezvoltării fabricației de bunuri 
alimentare, intrucit volumul pier
derilor este direct proporțional cu 
volumul producției. In cele din urmă, 
menținerea unor prețuri nestimu
lative s-ar repercuta asupra bunei 
aprovizionări a populației cu bunuri 
alimentare atît din punct de vedere 
cantitativ, cit și sub aspectul diver
sității și calității acestora.

Se știe că pentru asigurarea unor 
mărfuri de primă necesitate la 
prețuri deosebit de avantajoase 
și menținerea timp îndelungat a 
acestor niveluri de prețuri statul 
nostru a făcut și face importante 
eforturi financiare. Practic, în țara 
noastră, la unele produse alimentare 
prețurile de desfacere cu amănun
tul nu s-au modificat de 25—30 de 
ani, în vreme ce în alte țări prețu
rile de desfacere au crescut consi
derabil. De pildă, in anul 1980, com
parativ cu anul 1970, indicele pre
țurilor de desfacere a mărfurilor 
alimentare a fost mai mare cu 53,3 
la sută in R.F.G., cu 255,6 la sută in 
Italia, cu 148,9 la sută în Suedia, cu 
134,3 la sută în Japonia, în tara 
noastră, acest indice a sporit in a- 
ceeași perioadă cu numai 11 la sută.

Așezarea pc principii economice a 
prețurilor de desfacere cu amănun
tul prin corelarea lor cu costurile 
<fe fabricație și prețurile de produc
ție — necesitate economică obiecti
vă in actuala etapă — corespunde 
intereselor întregii societăți, intru
cit este de natură să stimuleze pu
ternic creșterea producției de bu
nuri alimentare și, pe această bază, 
să asigure satisfacerea in condiții 
tot mai bune a nevoilor de. consum 
ale populației.

Trebuie precizat că, așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și a Con iliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, din no
iembrie 1981, majorarea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul, în corelare 
cu costurile reale și prețurile de pro
ducție modificate se va face in 
strinsă concordanță cu creșterea re
tribuției oamenilor muncii și a ve
niturilor populației. De asemenea, 
noile prețuri trebuie să țină seama 
și de raportul existent intre produc
ția și cererea de anumite bunuri ali
mentare, astfel incit prin pirghia 
prețurilor să se asigure un consum 
rational, evitarea oricărei risipe.

în spiritul exigențelor autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, după corela
rea prețurilor de desfacere cu amă
nuntul cu costurile și prețurile de 
producție, este necesar ca fiecare 
întreprindere să descopere și să 
pună în valoare toate resursele de 
sporire a producției, de ridicare a 
calității produselor și diversificarea 
sortimentală a acestora, in condiți
ile reducerii continue a cheltuielilor 
de producție. Pentru aceasta se 
impune ca în perioada următoare să 
se acționeze cu fermitate pentru 
reorientarea gîndirii tehnico-econo- 
mice din toate unitățile industriei 
alimentare spre laturile calitative 
ale activității productive, pentru 
adoptarea de soluții tehnice și teh
nologice eficiente, organizarea știin
țifică a producției și a muncii, creș
terea gradului de valorificare a ma
teriilor prime și a materialelor și 
sporirea productivității muncii.

In esență deci, corelarea rațională 
a prețurilor va avea drept efect 
menținerea echilibrului economic 
nece ar și va determina îmbunătăți
rea aprovizionării populației cu 
bunuri alimentare, asigurîndu-se te
meiul material pentru ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

sărbătoarea NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATICE SOCIALISTE SR[ LANKA

7Ț yppIpd fpi Sa 1p

Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka, imi face plăcere să vă adresez, în numele poporului român și 
ăl meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului srilankez 
prieten.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de 
prietenie și conlucrare existente între țările noastre se vor amplifica in 
permanență, atît pe plan bilateral, cit și în viața internațională, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei generale a păcii, destinderii, indepen
denței și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Democratice Socialis
te Sri Lanka (fostul 
Ceylon) sărbătorește 
astăzi împlinirea a 
34 de ani de la me
morabilul act al pro
clamării independen
ței, care a pus capăt 
unei lungi perioade 
de dominație colonia
lă și a deschis o nouă 
pagină în istoria țării 
sale.

Stat insular, situat 
în zona Oceanului In
dian, Sri Lanka are o 
suprafață de 65 610 
kmp. și o populație de 
circa 14 milioane de 
locuitori, care se ocu
pă în proporție de 50 
la sută cu agricultu
ra. în anii care au 
trecut de la procla
marea independenței 
și in mod special 
după adoptarea Con
stituției din 1972, in 
baza căreia a fost in
stituită republica, po
porul srilankez a de
pus eforturi susținute 
pentru a lichida îna
poierea moștenită din

trecut, reușind să ob
țină o serie de suc
cese pe calea valori
ficării resurselor na
ționale in folosul pro
priu. Astfel au fost 
puse bazele unei in
dustrii naționale prin 
crearea ramurilor me
talurgică, a construc
țiilor de mașini, mij
loacelor de transport. 
Au fost construite 
fabrici pentru pre
lucrarea marii bo
gății care este ar
borele de cauciuc, s-a 
trecut la înălțarea de 
baraje și la extinde
rea suprafețelor iri
gate. Cel mai impor
tant proiect hidroteh
nic îl constituie ame
najarea bazinului riu- 
lui Mahaweli, unde 
vor fi redate agricul
turii 360 000 hectare.

Animat de senti
mente de ‘solidarita
te față de popoarele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul român 
urmărește cu simpatie 
realizările poporului

Ședința de bilanț a activului de bază din Procuratura » » »
Republicii Socialiste România

Activul de bază din Procuratura 
Republicii Socialiste România, în
trunit in ședința pentru bilanțul ac-' 
tivitâții desfășurate in anul 1981, 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o te
legramă în care se arată: Analiza 
activității desfășurate în anul 1981 
a constituit prilejul dezbaterii, cu 
răspundere și exigență partinică, 
în spirit critic și autocritic, a 
întregii noastre activități. în ca
drul bilanțului a fost exprimată cu 
profundă satisfacție întreaga gratitu
dine pentru sprijinul și orientările 
deosebit de prețioase pe care ni le 
acordați permanent în activitatea pe 
care o desfășurăm.

Vă încredințăm că vom acționa cu 
mai multă hotărîre pentru îndepli
nirea tuturor atribuțiilor ce le avem 
in apărarea proprietății obștești, a 
proprietății tuturor cetățenilor, a li- 
niștei și ordinii publice, în asigu
rarea respectării normelor de bună

Starea drumurilor și magistralelor feroviare
In legătură cu situația transportu

rilor pe calea ferată și pe drumurile 
naționale în urina căderilor abun
dente de zăpadă din ultimele zile, 
comandamentul pentru înlăturarea 
efectelor timpului nefavorabil din 
cadrul Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor comunică :

Pe calea ferată se circulă normal 
pe toate magistralele, dar cu unele 
greutăți în Moldova — în zona Ad- 
jud — Mărășești — și în Bărăgan, 
in zona Fetești.

In ceea ce privește starea drumu
rilor naționale, în urma căderilor de 
zăpadă au fost închise cîteva artere 
din Moldova și Bărăgan pe unele 
tronsoane : DN 2 A — km 116—150, 
între Podul Giurgeni și Crucea ; DN 
2 B — km 52—89, intre Mircea Vodă 
și Silistraru ; DN 2 F — km 39—54, 
între Ladiaș și Dragomirești ; DN 
15 C — km 46—58, intre Tg. Neamț 
și Tirziu : DN 3 — km 137—224, în
tre Ostrov și Cobadin ; DN 15 D — 
km 0—47, între Piatra Neamț și 
Vaslui și km 120—124, între Mără
șești și Vaslui ; DN 17 A — km 
80—89, intre Dornești și Rateș ; DN 
21 — km 36—59, intre Valea Cînepii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 februarie. In țară : Vremea va fi 
rece, geroasă noaptea, mai ales în pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea și di
mineața Izolat va ninge slab. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 20 și, minus 10 grade, mai 
coborlte în primele nopți în nordul șl

t V
PROGRAMUL 1

11.00 Viața satului
13,00 închiderea programului
10.00 Telex
16,05 Sport și sănătate
16.20 Șah
16.30 Viața culturală 
17,00 studioul tineretului 

srilankez pe calea con
solidării independenței 
și a făuririi unei vieți 
noi. între România și 
Sri Lanka s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, care 
cunosc un curs ascen
dent. O expresie gră
itoare în acest sens o 
constituie realizarea, 
cu asistență româ
nească, a unor obiec
tive economice im
portante pentru Sri 
Lanka, cum sint com
plexul de prelucrare 
a lemnului de la 
Arissawela sau prima 
linie de ansamblat 
tractoare din țară, 
concomitent cu extin
derea schimburilor 
comerciale. Toate a- 
cestea, ca și înțelege
rile realizate cu prile
jul vizitelor reciproce, 
atestă dorința comună 
de a amplifica și di
versifica colaborarea 
bilaterală spre binele 
ambelor țări, al cau
zei generale a păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

conviețuire socială, de etică și echi
tate socialistă.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
fermitate revoluționară Împotriva 
oricăror încălcări și abuzuri, veghind 
cu strictețe la respectarea legalității 
socialiste, incit nimeni să nu fie-pe
depsit pe nedrept, urmărind, cu ace
eași severitate și strictețe, pedepsirea 
chior vinovați de încălcarea legilor, 
să urmărim cu exigență sporită res
pectarea recentelor reglementări pri
vind întărirea ordinii și disciplinei 
în toate sectoarele de activitate.

în tot ceea ce facem ca slujitori ai 
legalității, adevărului, dreptății și 
justiției, omenia profundă și spiritul 
de dreptate care vă caracterizează în
treaga activitate ne sint exemplu și 
călăuză permanentă.

Cu asemenea gînduri, vă asigurăm 
de sentimentele noastre .fierbinți de 
nețărmurită dragoste, profundă sti
mă și neclintit devotament, vă dorim 
din adincul inimii multă sănătate și 
fericire, ani mulți și fericiți de viață, 
deplină putere de muncă in fruntea 
partidului și statului nostru, spre bi
nele și fericirea poporului român.

și Viziru ; DN 22 — km 31—78, între 
Grădiștea și Brăila, ca și la km 
101—102 și 116—117, între Luncavăț 
și Garvind ; DN 24 — km 17—44, 
între Albița și Iași și 126—151, între 
Vaslui și Codăești ; DN 24 A — km 
45—50, între Fălciu și Berceni ; DN 
28 — km 0—48, între Săbăoani și 
Podul Ilioae ; și km 90—142, între 
Iași și Albița ; DN 28 A — km 0—75, 
între Tg. Frumos și Boțea ; DN 28 
B — km 0—75, intre Tg. Frumos și 
Botoșani, DN 29 — km 13—21, între 
Salcia și Huțahi, DN 29 B — km 
2—32, între Botoșani și Dorohoi ; 
DN 29 D — km 0—47,- între Boto
șani și Ștefănești.

De notat că, atît pe magistralele 
feroviare, cit și pe drumurile națio
nale afectate de zăpadă s-a acționat 
cu operativitate, mobilizindu-se im
portante forțe mecanizate. Măsuri 
luate de comandamentele locale au 
asigurat menținerea în stare de cir
culație a drumurilor pe care se efec
tuează transporturile de aprovizio
nare a localităților principale, a uni
tăților industriale și agricole.

(Agerpres)

centrul țării, cele maxime vor oscila 
Intre minus 8 și plus 2 grade, mat ri
dicate în zonele deluroase. Ceată loca
lă. cu depunere de chiciură mai frec
ventă In vestul și centrul țării. In 
București : Vreme rece, geroasă noap
tea, mai ales in prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vintul va sufla slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 16 și minus 10 grade, cele ma
xime între minus 3 și plus 2 grade. Di
mineața și seara, ceață cu depunere 
de chiciură spre sfirșltul intervalului. 
(Ileana Mlhăiiă, meteorolog de servi
ciu).

17,45 Desene animate
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,40 Floarea din grădină
21,30 Dezbateri culturale
21,50 Meridianele cînteculul
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,25 Muzică simfonică
22,05 Documentar' TV
22,15 Telejurnal

Conlucrare rodnică, sub semnul egalității 
în drepturi și avantajului reciproc

Se împlinesc 34 de ani de la în
cheierea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, document de mare însemnătate 
politică, principială și practică, ale 
cărui prevederi au conturat un am
plu și fertil cadru pentru dezvolta
rea, de-a lungul unei întregi pe
rioade istorice, a conlucrării rodnice, 
reciproc avantajoase dintre țările 
și popoarele noastre în măreața 
operă de făurire a socialismului și 
comunismului, de afirmare a țelu
rilor păcii și progresului.

Importantul document de la 4 fe
bruarie 1948 a ridicat pe o treaptă 
superioară legăturile, cu vechi tra
diții, dintre cele două popoare. Aces
te legături și-au găsit de-a lungul 
anilor o luminoasă expresie în ac
țiunile de solidaritate dintre forțele 
revoluționare, dintre partidele cla
sei muncitoare 
din cele două 
țări. însuflețirea 
cu care proleta
riatul român a 
salutat Revoluția 
Socialistă din Oc
tombrie, partici
parea cu arma in 
mină a unor 
fii ai poporului nostru la înfăp
tuirea acesteia, precum și la lup
ta pentru apărarea tinerei pu
teri sovietice, împotriva interven- 
ționiștilor străini au înscris, în acest 
sens pagini memorabile în cronica 
relațiilor reciproce.

Promovarea prieteniei cu pțima 
țară socialistă, cu popoarele sovieti
ce a constituit una din caracteris
ticile întregii activități a Partidului 
Comunist Român. în ciuda condiții
lor vitrege ale ilegalității, comuniș
tii români s-au ridicat cu vigoare 
împotriva fascismului, au militat 
neabătut contra pregătirilor războiu
lui de agresiune antisovietic, au che
mat masele la lupta împotriva ma
șinii de război naziste, pentru scoa
terea României din acest război 
nedrept și alăturarea ei la coaliția 
antihitleristă. După 23 August 1944, 
poporul nostru s-a angajat, cu în
tregul său potențial material și 
uman, alături de glorioasele armate 
sovietice, care au dus greul războiu
lui, in bătăliile soldate cu înfringe- 
rea totală-'a Germaniei naziste.

încheiat la puțin timp după pro
clamarea republicii in România, Tra
tatul a dat expresie voinței comune 
de a conferi prieteniei româno-so- 
vietice caracterul de politică de 
stat, rodnicia prevederilor sale ma- 
terializindu-se, spre binele, în intere
sul și avantajul comun, în extinde
rea puternică a conlucrării dintre 
cele două țări pe tărim politic și 
economic, în domeniile științei, ar
tei, culturii, ca și in domeniul vie
ții internaționale.

Pornind de la realizările de sea
mă ale celor două țări în dezvolta
rea economico-socială, de la evolu
ția vieții internaționale, noul Tratat 
româno-sovietic, semnat în 1970, a 
consolidat și mai mult relațiile re
ciproce, s-a dovedit un instrument 
eficient pentru aprofundarea și di
versificarea acestor raporturi în cele 
mai diferite sfere de activitate.

O deosebită importanță prezintă 
„Declarația privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei fră
țești dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică", semnată în 1976, la 
București, la nivelul cel mai înalt, 
document ce a definit cu cea mai 
mare claritate principiile noi — ale 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești — pe care este așe
zată conlucrarea româno-sovietică. 
Aceste principii conferă o bază trai
nică relațiilor reciproce, constituie 
chezășia dezvoltării lor neîntrerupte.

cinema

Viața a demonstrat cu prisosință 
însemnătatea hotărîtoare pe care o 
au pentru întărirea relațiilor româ- 
no-sovletice legăturile de .prietenie 
dintre forțele conducătoare din cele 
două țări — P.C.R. și P.C.U.S. In 
acest cadru, întilnirile și convorbiri
le, devenite tradițipnale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev se dovedesc, prin gama lar
gă și importanța problemelor abor
date, prin concluziile puse in evi
dență și înțelegerile convenite, fac
torul determinant al aprofundării 
conlucrării dintre România și 
U.R.S.S. .

Cursul rodnic al acestei conlucrări 
este salutat cu bucurie în ambele 
țări. „Apreciem cu deosebită satis
facție — arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — evoluția ascenden
tă a relațiilor de caldă prietenie și 
solidaritate între Partidul Comunist

34 de ani de la încheierea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și Uniunea Sovietică

Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, intre țările și po
poarele noastre, intemeiatc pe prin
cipiile socialismului științific, ale 
marxism-lcninismului, pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe neamestec in treburile interne și 
întrajutorare tovărășească". în a- 
ceeași ordine de idei, tovarășul 
LEONID BREJNEV releva : „Bucu- 
rindu-ne sincer de colaborarea po
poarelor noastre, sintem ferm hotă- 
riți să muncim mai departe pentru 
ca prietenia sovieto-română să se în
tărească și să înflorească".

Este, intr-adevăr, un motiv de sa
tisfacție pentru ambele popoare fap
tul că, prin traducerea în viață a 
înțelegerilor la care s-a ajuns la 
nivel înalt, colaborarea româno-so
vietică cunoaște o traiectorie ascen
dentă în cele mai variate domenii 
ale activității sociale.

In ce privește legăturile economi
ce, domeniu hotăritor pentru con
strucția socialistă și comunistă in 
cele două țări, ele se desfășoară în 
condițiile respectării cu scrupu- 
lozitate a principiilor egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, în 
conformitate cu interesele ambelor 
țări și in folosul ambelor popoare. 
In ultimul cincinal, volumul schim
burilor a crescut cu 70 la sută, 
în perioada 1981—1985 urmînd să cu
noască o nouă sporire de circa două 
ori. România livrează Uniunii So
vietice o gamă largă de mașini și 
utilaje, între care instalații tehnolo
gice complexe pentru industriile 
metalurgică, chimică, petrochimică 
etc., material rulant pentru calea fe
rată și. nave, produse ale industrii
lor siderurgică și chimică, produse 
agroalimentare, confecții, mobilă, 
încălțăminte șl alte bunuri indus-

ADUNĂRI
Miercuri, la Galați și Ploiești au 

avut loc adunări festive consacrate 
împlinirii a 34 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare șî asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică.

In cadrul adunării de la Galați au 
luat cuvîntul Iulian Simionescu, di
rectorul întreprinderii de navigație 
fluvială NAVROM, și V. T. Maliu- 
tin, consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București. La adunarea din Plo
iești au vorbit Alecu Popa, directo
rul Combinatului petrochimic Brazi, 
și Vladimir Kovalionov, Erou al 
Uniunii Sovietice, deputat în Sovie
tul Suprem al R.S.S. Bieloruse.

Subliniind importanța evenimentu
lui aniversat, vorbitorii au relevat 
tradiționalele relații de prietenie și

a Primăvara pentru o oră — 9,15;
10,45; 12,15; 13,45; 15,15, Mondo uni an o
— 17; 19,45; 20,15. DOINA (16 35 38).
a Zidul: EFORIE (13 04 83) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Oglinda spartă: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
13,30; 15,45; 18; 20.
a Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 18.
a Ciociara : CAPITOL (16 29 17) —
8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
a Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FAVORIT — (45 31 70) — 8; 10; 16;
18; 20,15.
a Bronco Billy : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 12; 14; 16; 
18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 8; 10; 
16,15; 18,15; 20,30.
a Despărțirea : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 12,15; 16; 19,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12,15; 16; 19,15, AURO
RA (35 04 66) — 9,30; 13,15; 16,15; 19,15. 
a Hangar 18 : LIRA (31 71 71) — 15,30; 
18; 20 GRIVITA (17 08 58) — 12; 14; 
16; 18; 20.
a Vulcanul : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
(21 49 46) — 13; 15; 17; 19; 21.
a Yankeii : POPULAR (35 15 17) —
15,30; 19.
a Toată lumea este a mea : FLACA- 
RA (20 33 40) — 13; 16; 19.
a Imigranți In Brazilia: ARTA 
(21 31 86) — 8; 14; 16; 18; 20.

teatre
a Teatrul Național (14 7171) — sala 
mică : Gaițele — 15, Caligula — 20;
(sala Atelier) : Ifigenia — 15
a Filarmonica „George Enescu* * 

• Porțile albastre ale orașului : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 8; 10 i 12; 14; 
16; 18; 20.
• Non stop : BUZEȘTI (50 43 58) — 
16,30; 18; 20.
• Maria Mirabela : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30 19,30, DACIA 
(50 35 94) — 9; 1145; 16,15; 18; 20.
• Saltimbancii: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,30; 20, COSMOS (27 54 95) — 
15.30; 17,30; 19,30.
• Destine romantice : VICTORIA
(16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20, MELODIA (12 06 88) — 13; 15; 17; 
19; 21. FLAMURA (85 77 12) — 8; 10; 
16; 18; 20.
• Toate mi se întîmplă numai mie:
SALA MICA A PALATULUI — 10;
12,30; 15; 17,15; 20.
• învingătorul : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Capitolul al doilea : VIITORUL — 
10; 12. MIORIȚA (14 27 14) — 13; 15; 
17; 19; 21.
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Concediu pe malul mării : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,16, FLOREASCA (33 29 71) — 13; 15; 
17; 19; 21.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
CENTRAL (14 12 24) — 8; 11; 14; 17; 
20.
• Călăuza: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16,15; 19,15.
• Ultima cursă : DRUMUL SÂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Astrid, dragostea mea : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
a Pietonii aerului: GIULEȘTI (17 55 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Mașina zburătoare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

triale de larg consum. La rindul său, 
Uniunea Sovietică livrează, între 
altele, României diferite mașini- 
unelte, utilaj de ridicat și transpor
tat, mașini pentru construcții ru
tiere, utilaje tehnologice pentru in
dustriile metalurgică, ușoară și ali
mentară, alte utilaje, minereu de 
fier, cocs și cărbuni cocsificabili, di
verse produse chimice, bumbac, ce
luloză, articole tehnice de uz casnic 
etc.

Fără îndoială, există încă 
mari rezerve și posibilități pentru 
adinctrea și lărgirea în continuare a 
acestor schimbpri. In condițiile cînd 
întreaga lume este confruntată cu 
puternice fenomene de recesiune 
economică, o deosebită importanță 
prezintă, desigur, problema extinde
rii schimburilor în domeniul asigu-, 
rării reciproce de materii prime, 
energie și combustibil. Ca pozitivă 

poate fi aprecia
tă dezvoltarea 
unor forme su
perioare de cola
borare, cum ar 
fi cooperarea și 
specializarea în 
producție, Româ
nia participînd, 
după cum se știe, 

la dezvoltarea în Uniunea Sovietică a 
unor importante obiective econo
mico.

Se extinde, totodată, conlucrarea 
științifică și tehnică, se intensifică, 
de asemenea, relațiile culturale, 
se amplifică schimbul de expe
riență pe linie de partid și de stat, 
a organizațiilor de masă și obștești 
—. in cele mai diferite domenii ale 
construcției noii orînduiri.

România și Uniunea Sovietică co
laborează, în același timp, pe plan 
internațional, pentru reluarea poli
ticii de pace, destindere, securitate 
și înțelegere pe continentul nostru 
și în întreaga lume. In actualele îm
prejurări internaționale, o însemnă
tate crucială are oprirea cursei înar
mărilor șl înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind a celei nucleare. în a- 
cest sens, România a exprimat, prin 
glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o înaltă apreciere față de pozițiile 
constructive formulate de Uniunea 
Sovietică, care s-a pronunțat pen
tru renunțarea la toate tipurile de 
armamente nucleare cu rază medie 
de acțiune îndreptate spre obiective 
din Europa, pentru denuclearizarea 
continentului nostru.

Aniversarea a 34 de ani de la în
cheierea primului Tratat româno- 
sovietic constituie pentru poporul 
român prilejul de a-și reafirma sa
tisfacția față de evoluția rodnică a 
relațiilor româno-sovietice, de a-și 
exprima convingerea că aceste legă
turi se vor dezvolta în continuare, 
in interesul construcției socialiste și 
comuniste in cele două țări, al cau
zei mărețe a socialismului, păcii șl 
progresului în întreaga lume.

FESTIVE
colaborare dintre poporul român șl 
popoarele Uniunii Sovietice, conti
nua amplificare, adînclre și -diversi
ficare a acestor raporturi, fondate 
pe principiile respectării Indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării to
vărășești. A fost, de asemenea, evi
dențiat rolul determinant pe care 
l-au avut și îl au înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării multilaterale din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

(Agerpres)

(Ateneul Român, 16 00 60) : Concert 
simfonic. Dirijor : Roberto Benzi 
(Franța). Solist : Valentin Gheorghiu
— 19.30.
a Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Paul Popescu. Solist : Ga
briel Amiras — 19,30.
a Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 19. •
a Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Prințesa circului — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 45) : 
Mobilă și durere — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei — 12 44 16) : Furtuna — 
19.30.
a Teatru! Mic (14 70 81) : Evul me
diu întîmplător — 19,30.
a Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 30) : Idioata — 16, Micul infern
— 19,30, (sala Studio) : Inele, cercei, 
beteală — 15, Noaptea umbrelor — 19.
a Teatrul Glulești (14 72 34) — sala 
Majestic) : A cincea lebădă — 19.30.
a Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy, 
15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30. 
(sala Victoria, 50 58 65) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Așa se cintă pe la noi — 
19.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 13,30; 17,30.
a Teatrul „Ion Vaallescu" (12 27 43) : 
Paradis de ocazie — 19,30.
a Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10, (sala 
din str. Doamnei 1) : Nocturn — 
Frumoasele pasiuni electrice — 20,15, 
(sala „înfrățirea între popoare") : 
Tigrișorul Petre — 10.
a Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) : Parada veseliei — 19,30.
a Circul București (11 01 20): Fantas
tic circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 50) : Intre etaje — 19,30.

• METEORIT STRĂ
VECHI. într-o mină de căr
bune din bazinul Donețk, din 
R.S.S. Ucraineană, a fost găsit 
unul dintre cei mai „bătrini" 
meteoriți căzuți pe Terra. Se 
apreciază că acest corp cosmic, 
depistat intr-un strat de cărbu
ne. a căzut pe Pămint in urmă 
cu 30fl milioane de ani. După 
compoziție, păstrată intactă in 
învelișul de cărbune ..ca intr-o 
nucă", s-a ajuns la concluzia 
că acest ..bătrin" din univers, 
in greutate de 144 grame, este 
un meteorit tipic din fier. El 
conține șase la sută nichel, con- 
firmind că in ultimii 300 de mi
lioane de ani compoziția me
teoriților nu s-a schimbat. După 
forma sa neregulată, oamenii 
de știință sovietici apreciază că

aceasta este doar o parte din- 
tr-un meteorit mai mare, ce s-a 
rupt in bucăți la impactul cu 
Pâmintul. Agenția T.A.S.S.. care 
transmite informația, precizea
ză că geologii intenționează să 
continue cercetările pentru a 
găsi și alte părți din acest Stră
vechi meteorit.

• TRAMVAIUL REDI- 
VIVUS. In urmă cu două de
cenii a fost retras de De linie 
ulțimul tramvai din caoitala 
Frântei ! Pe atunci, autoritățile 
municioale intenționau să dez
volte traficul automobilistic. A- 
cum. cind Dretul combustibililor 
este în continuă creștere și s-au 
asravat Droblemeie create de 
Doluare. ministrul transnorturi- 
lor a anuntat că a cerut com
paniei ..Allsthom Atlantic" re

înființarea rețelei de tramvaie. 
Totuși, noile tramvaie nu vor 
semăna cu cele de acum 20 de 
ani : ele vor avea suspensie 
pneumatică, confort snorit. vor 
fi silențioase si vor circula cu 
o viteză de Dină la 70 km pe 
oră. Principalele lor avantaje 
vor fi totuși economia de com
bustibil si faotul că nu consti
tuie factori de Doluare.

• „LA DISPOZIȚIA 
DUMNEAVOASTRĂ". ° 
firmă din Texas a realizat un 
robot domestic care poate înde
plini diferite funcțiuni. Avind 
un metru douăzeci înălțime și 
deplasîndu-se pe rotile, el poate 
deschide ușile, poate transporta 
cutia cu gunoi, pune in funcțiu
ne aspiratorul etc. în funcție de 
dorință : toate aceste îndeletni

ciri le realizează pe fondul unei 
muzici plăcute. In plus, prin a- 
dăugarea unui dispozitiv special 
este în măsură și să vorbească. 
Comanda robotului se realizea
ză de la distanță, cu ajutorul 
unui radioemițător. Politicos, ro
botul iși începe orice activitate 
rostind formula : „La dispoziția 
dumneavoastră".

• UN NOU PROCE
DEU DE COMBATERE A 
FUMATULUI. Medicii cana
dieni au recurs la Drocedee ra
dicale Dentru combaterea fuma

tului. Astfel, un stomatolog din 
Montreal a realizat o ană de 
cură numită ..tabanil" care îi 
va determina să renunțe la fu
mat. în numai 10 zile, oe cei 
mai înverșunați fumători. Se
cretul produsului constă in fan- 
tul că el conține o substanță 
care, in contact cu fumul de 
tieară. Droduce în gură un gust 
foarte amar, ce persistă timD de 
18 ore.

• TRIB DIN EPOCA 
PIETREI. Un trib de locuitori 
ai cavernelor, aflat încă in sta

diul eoocii de piatră, a fost des
coperit de curind în masivul Hi
malaya. in apropierea trecăto
rii Chetac. la frontiera dintre 
teritoriul autonom indian A- 
runachal Pradesh si statul Bhu
tan. la circa 650 km nord-est 
de Calcutta. După cum relatea
ză presa indiană. în timp ce 
străbăteau o pădure crin zăpa
da înaltă de cinci metri, mem
brii unei expediții militare in
diene au zărit două femei ale 
acestui trib. Ulterior, ei au în- 
tilnit si bărbați apartinînd a- 
celuiasi trib de oameni primitivi 
cu trăsături mongoloide, care nu 
cunosc nici folosirea focului, șl 
nici îmbrăcămintea, oricît de 
sumară. De asemenea, ei con
sumă alimentele în stare bru
tă. asa cum se găsesc în na
tură. Prima reacție a oameni

lor cavernelor la întîlnirea cu 
neasteptatii vizitatori a fost a- 
ceea de teamă, ei lăsindu-se cu 
ereu convinși că au de-a face, 
de faot. cu semeni ai lor.

• PESTE 20 DE ANI, 
OAMENII NU VOR MAI
SUFERI DE DURERI DE
DINȚI I Această frumoasă per
spectivă a fost anunțată de prof. 
Feersk, rectorul Institutului da
nez de stomatologie, care a rea
lizat experimentarea unor vacci
nuri împotriva bacteriilor din 
cavitatea bucală. In prezent, a-
semenea preparate eficiente sînt
testate pe animale. Pină la co
mercializarea lor, profesorul da
nez ti sfătuiește insă pe stoma

tologi să continue tratarea din
ților cu... metodele tradiționale, 
iar pe paciențl să aibă multă 
răbdare !

• PENTRU PROTEJA
REA ELEFANȚILOR. G«- 
vernul Zambiei a interzis pen
tru o perioadă de cinci ani vî- 
narea elefanților in tară. Deci
zia intervine ca urmare a fap
tului că. potrivit opiniilor spe
cialiștilor. din cauza vinării ex
cesive numărul elefanților din 
rezervația națională de la 
Luangwa. din estul tării, s-a re
dus în ultimii 10 ani de la 
100 000 la aproximativ 50 000. De 
asemenea, datorită acțiunilor de 
braconai s-a redus considerabil 
si numărul rinocerilor.



Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a 0.0.

Reafirmarea poziției României : hotărirea autorităților is- 
raeliene privind înălțimile Golan este o violare flagrantă a 
principiului inadmisibilității anexării de teritorii prin forță
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) 

— La New York continuă dezbate
rile sesiunii extraordinare de urgență 
a Adunării Generale, convocată prin 
hotărirea Consiliului de Securitate, 
cu privire la decizia parlamentului 
israelian de anexare a înălțimilor 
siriene Golan. Un mare număr de 
țări membre ale O.N.U., participante 
la dezbateri, declară nulă și neave
nită această măsură și cer anularea 
ei imediată, ca fiind contrară prin
cipiului dreptului internațional și 
Cartei O.N.U.. ca un act care duce 
la creșterea tensiunii in Orientul 
Mijlociu și creează noi dificultăți în 
calea unui proces de pace.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Teo
dor Marinescu, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., a 
reafirmat poziția de principiu a țării 
noastre de condamnare fermă a ori
cărui act de anexare a unor terito
rii străine prin forță, preocuparea sa 
constantă pentru înfăptuirea unei 
păci globale, juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

Reamintind poziția clară a Româ
niei in legătură cu actul de anexare 
a înălțimilor Golan adoptat de auto
ritățile israeliene, pe care-1 consi
deră ilegal și neavenit, o violare 
flagrantă a principiului inadmi- 
sibiîițății anexării de teritorii prin 
forță, a suveranității naționale și in
tegrității teritoriale a unui stat in
dependent, un act ce contravine 
înseși rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate acceptate de Israel, re
prezentantul țării noastre a subliniat 
că asemenea acțiuni nu fac decît să 
ducă la creșterea încordării, la o si
tuație și mai complicată, să adîn- 
cească conflictul și să îndepărteze 
perspectiva unei reglementări paș
nice. El a reafirmat poziția consec
ventă ă României conform căreia, 
oricit de complicate și grave ar fi 
problemele internaționale. ele pot 
fi rezolvate nu prin forță, ci prin 
negocieri, prin mijloace pașnice.

Mai mult ca oricînd, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu con
sideră că, în situația internațională 
actuală, plină de pericole pentru 
pacea omenirii, eforturile cele mai 
hotărîte ale statelor trebuie să ur

întrevederi româno-iordaniene
AMMAN 3 (Agerpres). — O dele

gație economică română a purtat 
convorbiri cu oficialități iordaniene 
asupra stadiului schimburilor co
merciale bilaterale și a acțiunilor de 
cooperare in domeniul economic din
tre România și Regatul Hașemit al 
Iordaniei. Tema prioritară a convor
birilor a constituit-o transpunerea 
in viață a conținutului documente
lor bilaterale și a înțelegerilor rea
lizate la nivel înalt

Ion Stănescu, ministru, șeful De
partamentului pentru construcții în 
străinătate, președintele părții ro

Convorbiri româno-daneze
COPENHAGA 3 (Agerpres). — Au

rel Duma, ministru secretar de stat 
lâ Ministerul Afacerilor Externe, a 
avut convorbiri cu Peter P. Dyvig, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Danemarcei, asupra unor 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun. Cu acest prilej, 
cele două părți au exprimat satis
facția pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor dintre România și Da
nemarca și au examinat noi căi și 
mijloace în vederea extinderii și di
versificării conlucrării româno-dane- 
ze pe multiple planuri, în special în 
domeniul economic.

în cadrul schimbului de opinii asu

mărească accelerarea reglementării 
pe cale politică a stărilor conflictuale 
și a focarelor de război, rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase numai 
prin negocieri, să asigure astfel 
condițiile necesare pentru ca toate 
popoarele să-și poată consacra capa
citățile creatoare progresului eco
nomic și social. Reprezentantul 
României a prezentat în continuare 
poziția de principiu a țării noastre 
privind necesitatea unei soluționări 
globale, juste și durabile a conflic
tului din Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967, pe re
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv a dreptului de a-și crea un stat 
propriu, independent, precum și pe 
garantarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
regiune.

El a reafirmat propunerile pre
ședintelui României privind crearea 
unui cadru nou de negociere, pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida și cu participarea 
activă a O.N.U., la care să ia parte 
toate țările interesate, inclusiv Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei. 
Uniunea Sovietică și S.U.A., precum 
și alte state care pot aduce o con
tribuție pozitivă la rezolvarea con
flictului din zonă, arătînd că un 
asemenea cadru ar permite rezolva
rea tuturor problemelor complicate 
pe care le comportă situația din 
Orientul Mijlociu, inclusiv retrage
rea Israelului din înălțimile Golan 
și celelalte teritorii arabe ocupate, 
în acest sens, a arătat reprezentan
tul României, este timpul ca Națiu
nile Unite, luînd o atitudine clară și 
fermă față de măsura de anexare „ 
înălțimilor Golan, să pună pe primul 
plan al preocupărilor lor obiectivul 
fundamental al înfăptuirii unei păci- 
juste și durabile în Orientul Mijlociu, 
să depună toate eforturile pentru a 
depăși actuala situație, să acționeze 
în mod hotărît pentru o reglemen
tare globală a conflictului, în con
formitate cu aspirațiile profunde ale 
tuturor popoarelor din regiune, cu 
interesele păcii și securității mon
diale.

mâne In Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică și 
tehnică, și Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, s-au 
intilnit cu Hana Odeh, președintele 
Consiliului Național al Planificării, 
președintele părții iordaniene in Co
misia mixtă, Walid Asfour, minis
trul industriei și comerțului, și Mar- 
wan Dawdin, ministrul agriculturii. 
La întîlniri a participat Andrei Cer- 
vencoviei, ambasadorul României la 
Amman.

pra unor aspecte majore ale situa
ției internaționale actuale, o atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor păcii și securității in Europa, ale 
reuniunii de la Madrid. S-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor țărilor europene In vederea 
realizării unor pași concreți pe linia 
dezarmării, în special în domeniul 
nuclear, pentru reluarea cursului 
destinderii și încheierea reuniunii de 
la Madrid cu un document final 
echilibrat și de substanță, pentru 
continuarea procesului început la 
Helsinki de întărire a securității și 
colaborării între toate popoarele eu
ropene.

Adunare festivă la Moscova 
cu prilejul aniversării Tratatului româno-sovietic

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : Cu pri
lejul împlinirii a 34 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România șl U.R.S.S., miercuri 
a fost organizată, sub auspiciile U- 
niunii Asociațiilor Sovietice de Prie
tenie și Relații Culturale cu Străină
tatea (U.A.S.P.) și A.P.S.R., o seară a 
prieteniei româno-sovietice la Casa 
culturii și tehnicii a Uzinei de rul
menți nr. 1 din capitala Uniunii So
vietice.

în prezidiul adunării festive care 
a avut loc cu acest prilej au luat loc 
I. V. Bernov, vicepreședinte al Prezi
diului U.A.S.P., L. N. Riazmin, ad
junct al ministrului flotei fluviale al 
R.S.F.S.R., V. I. Smirnov, adjunct al 
șefului Direcției generale pentru 
turism extern de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., vicepre
ședinți ai Conducerii centrale a 
A.P.S.R., I. I. Orlik, adjunct al di
rectorului Institutului pentru econo
mia sistemului socialist mondial, 
membru al Prezidiului Conducerii 
centrale a A.P.S.R., A. A. Gromov, 
director general al Uzinei de rul
menți nr. 1, reprezentanți ai Secției 
relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S.

A fost prezentă delegația A.R.L.U.S., 
condusă de Ion Cumpănașu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., direc

SlNT NECESARE TRATATIVE CONSTRUCTIVE IN VEDEREA 
REDUCERII Șl LICHIDĂRII ARMAMENTELOR 

Intîlnire între Leonid Breinev și vicepreședintele 
Internaționalei Socialiste

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Primind 
la Moscova pe reprezentanții Consi
liului consultativ al Internaționalei So
cialiste pentru probleme de dezarma
re, în frunte cu Kalevi Sorsa, vicepre
ședinte al Internaționalei Socialiste, 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a relevat că pentru reglementarea si
tuațiilor conflictuale singura cale este 
cea a tratativelor constructive, pur
tate cu răbdare, care să asigure o 
reducere reală și lichidarea arma
mentelor. în acest sens, el a arătat 
că Uniunea Sovietică este gata chiar 
în momentul de față să încheie un 
acord privind renunțarea totală, de 
ambele părți — Est și Vest — Ia 
toate tipurile de armament cu rază 
medie de acțiune, îndreptate spre 
obiective din Europa. Putem merge 
chiar mai departe și să convenim a- 
supra eliberării totale a Europei de

Pentru o Europă fără arme nucleare /"
PARIS 3 (Agerpres). — Sub de

viza „Pentru o Europă fără arme 
nucleare", în sala „Mutuality" din 
Paris a avut loc un miting, organi
zat de Comitetul francez pentru 
dezarmare, din care fac parte 30 de 
organizații obștești din Franța. La 
reuniune au participat reprezentanți

Orientări ale politicii externe finlandeze
HELSINKI (Corespondență de la 

D. Ținu). La Helsinki a avut loc, 
miercuri, deschiderea solemnă a noii 
sesiuni a Parlamentului finlandez. In 
cuvintarea rostită cu acest prilej, 
noul președinte al Finlandei, Mauno 
Koivisto, a arătat că unul dintre fac
torii de agravare a climatului mon
dial il constituie intensificarea fără 
precedent a cursei înarmărilor. In 
ultimii ani — a subliniat el — au 
fost produse atîtea arme nucleare in- 

tor general al Agenției române de 
presă „Agerpres", membru al Birou
lui Consiliului general A.R.L.U.S.

Din partea sovietică a rostit o cu- 
vîntare L. I. Florentiev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., deputat in Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., ministrul agri
culturii al R.S.F.S.R., vicepreședinte 
al Conducerii centrale a A.P.S.R. A 
rostit, de asemenea, o cuvîntare Tra
ian Dudaș, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Vorbitorii au reliefat semnificația 
evenimentului aniversat pentru dez
voltarea pe multiple planuri a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și U.R.S.S. A fost subli
niat rolul hotărîtor al intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare statornicite între P.C.R. și 
P.C.U.S., între cele două țări și po
poare.

în holul Casei culturii și tehnicii 
a fost prezentată expoziția de foto
grafii „U.R.S.S.—România — priete
nie șl colaborare". Un grup de artiști 
ai scenelor din Moscova au susținut 
un concert festiv.' 

arme nucleare, atît cu rază medie de 
acțiune, cît și de arma tactică. A- 
ceasta ar fi cu adevărat „opțiunea 
zero". Leonid Brejnev a arătat tot
odată că nu ar avea mai puțină im
portanță realizarea unei înțelegeri 
între U.R.S.S. și S.U.A. intr-o altă 
problemă dintre cele mai importante 
ale contemporaneității — limitarea 
armamentelor strategice.

La rindul său, Kălevi Sorsa a re
levat că in situația actuală Biroul 
Internaționalei Socialiste consideră 
că cele mai importante dintre propu
nerile concrete privind măsurile 
practice vizînd evoluția procesului 
de dezarmare sînt reluarea tratati
velor SALT, reducerea efectivă a 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, interzicerea 
bombei cu neutroni, convocarea con
ferinței pentru dezarmare în Euro
pa, crearea de zone fără arme nu
cleare, limitarea comerțului intef- 
național cu arme.

ai organizațiilor de luptă pentru 
pace și dezarmare din cîteva Țări 
vest-europene.

Participanții la miting au adoptat o 
declarație, în care se condamnă ho- 
tărîrea N.A.T.O. de a amplasa în Eu
ropa occidentală rachetele „Cruise".

cit lumea ar putea fi distrusă de mai 
multe ori.

Președintele Finlandei s-a referit 
apoi la negocierile sovieto-americane 
de la Geneva privind limitarea ar
mamentelor nucleare in Europa, pre
cum și la reuniunea de la Madrid a 
statelor participante la C.S.C.E. Cel 
mai important lucru este acum de a 
salva procesul inițiat prin Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa de la Helsinki.

Ședința Comitetului 
C.A.E.R.

pentru colaborare în domeniul 
activității de planificare

HAVANA 3 (Agerpres). - La Ha
vana a avut Ioc ședința a 27-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul activității de pla
nificare, la care au participat con
ducători ai organelor centrale de 
planificare din țările membre ale 
consiliului, din R.S.F. Iugoslavia, 
precum și reprezentanți ai R.D.P. 
Yemen. Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Petre Preoteasă, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Comitetul a examinat 
stadiul înfăptuirii programelor spe
ciale de colaborare pe termen lung 
și a adoptat hotărîri pentru urgen
tarea finalizării unor acțiuni inclu
se în acestea. S-au analizat proble
me ale extinderii colaborării în ve
derea asigurării mai depline a nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
de resurse energetice și de combus
tibili pînă in 1990 și pe o perspecti-. 
vă mai îndelungată, antrenării mai 
intense în circuitul economic a sur
selor noi, netradiționale de energie.

De asemenea, au fost examinate 
considerentele privind intensificarea 
asistenței multilaterale a țărilor 
membre ale C.A.E.R. in vederea 
dezvoltării forțelor de producție ale 
R.P. Mongole, precum și propuneri
le R.P. Polone de organizare a co
laborării pentru utilizarea capacită
ților de producție libere în indus
tria sa.

S-a efectuat un schimb de păreri 
privind programul coordonării pla
nurilor economice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe 1986—1990 ; s-au 
adoptat măsuri pentru intensificarea 
colaborării în domeniul prognozării, 
precum și programul schimbului de 
experiență pe anii 1982—1984 în do
meniul perfecționării conducerii și 
planificării economiilor naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Ședința comitetului, la care au 
fost discutate și alte probleme ale 
colaborării economice multilaterale, 
s-a desfășurat intr-o atmosferă de 
lucru și înțelegere reciprocă.

R. P. BULGARIA

Comunicat privind 
realizarea planului pe 1981

SOFIA 3 (Agerpres). — în anul 
1981 industria a continuat să fie sec
torul cel mai dinamic al economiei 
R. P. Bulgaria, se relevă în comu
nicatul difuzat la Sofia cu privire la 
rezultatele îndeplinirii planului de 
dezvoltare economică și socială a 
țării în cursul anului trecut în 
comparație cu anul 1980, volumul 
producției industriale a crescut cu 
5,6 la sută, producția sectorului elec- 
troenergetic și termoenergetic inre- 
gistrînd un spor de 6,8 la sută. Tot
odată, se arată în comunicat, există 
unele sectoare unde nu au fost 
atinși indicatorii de plan. Nu s-a 
realizat producția planificată la fon
tă, laminate feroase, lingouri de 
oțel, la unele mașini, produse chi
mice și ale industriei lemnului.

Producția agriculturii a crescut 
anul trecut cu 4 la sută în compara
ție cu anul 1980. Cu toate acestea, se 
spune in comunicat, planul la unele 
produse agricole nu a putut fi reali
zat, in primul rind din cauza redu
cerii suprafețelor însămînțate, a 
secetei și a unei recolte medii mai 
mici. La sfirșitul anului trecut, 
populația Bulgariei era de 8 903 000 
locuitori.

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului Comunist francez
Raportul prezentat de tovarășul Georges Marchais

PARIS 3 (Agerpres). — La Saint- 
Ouen s-au deschis lucrările celui 
de-al 24-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez, la care iau parte 
peste 2 000 delegați. De asemenea, la 
congres participă reprezentanți ai 
unui mare număr de partide comu
niste și muncitorești, partide socia
liste, mișcări de eliberare națională 
și alte partide revoluționare de pe 
toate continentele. Partidul Comu
nist Român este reprezentat de o de
legație condusă de tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în deschiderea congresului a luat 
cuvîntul tovarășul Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez, care, în raportul pre
zentat, a formulat sarcinile și obiec
tivele P.C.F. In noul context politic 
determinat de victoria istorică a for
țelor de stingă și de participarea co
muniștilor la guvern. în raport a 
fost relevată strategia P.C.F. pentru 
ieșirea societății franceze din criza 
globală, structurală, pe care o cu
noaște și pentru construirea socialis
mului ln culorile Franței, care să 
țină seama de particularitățile națio
nale specifice, economice, politice și 
culturale. Abordînd problema uniu

ORIENTUL MIJLOCIU
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Aflat într-o vizită oficială de patru 
zile la Washington, președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a avut 
miercuri, la Casa Albă, o primă run
dă de convorbiri cu președintele 
Ronald Reagan. La sosirea la Casa 
Albă, șeful statului egiptean a de
clarat că în etapa actuală „se cer 
intensificate eforturile pentru sta
tornicirea unei păci juste și cuprin
zătoare in Orientul Mijlociu". „Cheia 
către pace o constituie rezolvarea 
problemei palestiniene" — a subli
niat Hosni Mubarak, adăugind că 
„dreptul palestinienilor la autode
terminare nu poate fi negat".

Nivelul prețurilor 
în continuă ascensiune

SUEDIA : Majorări de
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 

în Suedia, începutul noului an a 
marcat noi creșteri de prețuri la 
o serie de produse alimentare. Ma
jorările, în medie cu 10 Ia sută, 
au afectat carnea, pîinea, laptele 
și diferitele produse lactate, alte 
bunuri alimentare. Majorările a- 
nunțate în ianuarie continuă pro
cesul de creștete a prețurilor la 
produse alimentare înregistrat în 
curstfl anului trecut. Potrivit pre
sei suedeze, în 1981 bunurile din

SPANIA : Mari scumpiri în ultimul an
MADRID 3 (Agerpres). — Potri

vit datelor Institutului național de 
statistică din Madrid, anul trecut 
in Spania s-au înregistrat creșteri 
de prețuri la transporturi — 17 la

PERU : După alimente — creșteri de prețuri 
la produse petroliere

LIMA 3 (Agerpres). — Guvernul 
peruan a hotărît majorarea pre
țurilor la o "serie de produse pe
troliere incepînd de la 1 februarie, 
informează agenția Andina. Con
form acestei măsuri, a crescut pre
țul benzinei cu 6,25 la sută și s-au 

nii forțelor de stînga, secretarul ge
neral al P.C.F. s-a pronunțat pentru 
întărirea colaborării cu P.S.F. și cu 
alte forțe politice, pentru realizarea, 
lărgirea și consolidarea unei uniuni 
populare majoritare, care să asigure 
înfăptuirea unor transformări înnoi
toare pe calea franceză a edificării 
socialismului.

Georges Marchais a subliniat că 
P.C.F. militează pentru creșterea ro
lului Franței în promovarea unei po
litici de pace, independență, securita
te și dreptate pentru toate națiunile, 
pentru realizarea dezarmării, pentru 
lichidarea simultană a blocurilor mi
litare, pentru soluționarea în inte
resul popoarelor a problemelor fun
damentale cu care se confruntă ome
nirea în zilele noastre. în raportul 
său, secretarul general al P.C.F., ex- 
primînd dorința comuniștilor fran
cezi de a dezvolta legăturile de co
laborare cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu toate forțele pro
gresiste, a arătat că P.C.F. este ho
tărît șă-și consacre eforturile în fa-, 
voarea unui nou internaționalism, a 
întăririi solidarității internaționale ln 
lupta pentru înnoirea societății, pen
tru pace, pentru democrație, liberta
te, independență și progres social

Lucrările congresului continuă.

KUWEIT 3 (Agerpres). — în ca
pitala Kuweitului s-au încheiat lu
crările celei de-a 12-a sesiuni a U- 
niunii Interparlamentare Arabe. Au 
participat reprezentanți ai organelor 
legislative din 15 state arabe, pre
cum și ai Consiliului Național Pa
lestinian. Parlamentarii arabi au e- 
xaminat o serie de probleme legate 
de situația generală din Orientul 
Mijlociu și din regiunea Golfului, o 
atenție deosebită fiiftd acordată si„ 
tuației din sudul Libanului. Dot 
mentul final adoptat condamnă h’O- 
tărîrea Israelului de anexare a înăl
țimilor Golan, acțiune ce constituie 
un serios pericol la adresa păcii in 
regiune.

prețuri la produse alimentare
această categorie s-au scumpit cu 
aproximativ 18 la sută. Astfel, in 
ianuarie anul trecut, o primă spo
rire cu 8,8 la sută a prețurilor la 
produsele alimentare de bază a fă
cut ca în această țară să șe vor
bească de o „explozie a prețuri
lor". în iulie a urmat o nouă 
majorare — in medie cu 10 la sulă 
— a prețurilor la aceste produse, 
cele mai mari scumpiri inregis- 
trîndu-se la lapte și produse lacta
te, precum și la carnea de porc.

sută, urmate de, alte sectoare, în
tre care asistență sanitară — 14,8 
la sută, alimente — 13,6 la sută și 
îmbrăcăminte — 12 la sută.

majorat prețurile Ia motorină și 
gaz lampant. Agenția E.F.E. re
amintește, pe de altă parte, că 
săptămina trecută in Peru au fost 
majorate prețurile la pîine, făină 
și paste făinoase.

Probleme stringente ale dezvoltării contemporane abordate în recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu:

DEZARMARE-DEZVOLTARE: o relație directă si o cerință fundamentală a vieții internaționale
’ 9 » H 9

„Sînt imposibil de conceput stabilitatea economică, pacea 
în lume cînd două treimi din omenire trăiesc în subdezvoltare, în 
mizerie. Problema subdezvoltării, a noii ordini economice con
stituie factorul primordial - împreună cu dezarmarea - pentru 
existența omenirii".

NICOLAE CEAUȘESCU
între multiplele aspecte ale actua

lei situații internaționale, atît de 
complexe și complicate, așa cum au 
fost ele relevate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în importanta cuvîntare 
rostită la ceremonia cu prilejul ani
versării zilei de naștere, se reliefează 
în mod pregnant atenției ideea că 
□u există în prezent problemă mai 
importantă decit aceea a apărării 
păcii. Totodată, pentru acuitatea 
realităților ce le dezvăluie, este re
levată importanța deosebită a „do
sarului subdezvoltării", necesitatea 
eliminării inechităților șl antagonis
melor, a tensiunilor și pericolelor 
generate de o ordine perimată, de a 
se asigura pacea și securitatea po
poarelor într-o lume nouă, mai bună 
și mai dreaptă.

De aceea, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, cu 
înalta sa autoritate internațională, 
adresează un vibrant apel la realism, 
la rațiune, cerînd să se treacă de 
urgență la dezamorsarea „bombei cu

Să reamintim că, în timp
pentru înarmări peste 550 miliarde dolari, peste 800 milioane 
oameni sînt considerați „săraci absoluți**.
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Potrivit ultimelor date, țările in 
curs de dezvoltare, în care trăiesc 
două treimi din omenire, nu dispun 
decît de 33 la sută din produsul so
cial global, 35 la sută din producția 
agricolă mondială. 9 la sută din cea 
industrială și numai 5 Ia sută din 
potențialul tehnico-științific existent 
la ora actuală in lume.

Desigur, programele de dezvol
tare economică a țărilor sărace au 
fost și sint serios grevate de criza 
economică, financiară și energetică 
ce a cuprins întreaga lume. Nu este 
însă mai puți, adevărat că țările 
lumii a treia și-au văzut eforturile 

explozie întîrziată", cum mai este 
denumită subdezvoltarea, acționîn- 
du-se de urgență pentru înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale, 
pentru ca resursele umanității să fie 
utilizate nu pentru Înarmări, ci pen
tru dezvoltare, pentru progresul șl 
bunăstarea popoarelor.

CURSA ÎNARMĂRILOR ADJN- 
CEȘTE DECALAJELE. Există nu 
puține paradoxuri ce caracterizează, 
sub raport economico-social, rînduie- 
lile existente azi in lume. Dar cel 
mai flagrant dintre acestea il repre
zintă, după cum a subliniat in repe
tate rinduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, faptul că în condițiile 
existenței pe glob a sute de milioane 
de înfometați, ale adincirii pr&pastici 
dintre bogați și săraci, uriașe resurse 
materiale și umane sint irosite pen
tru înarmări, pentru crearea de noi 
arme dintre cele mai distrugătoare. 
Statisticile publicate de instituții 
specializate ale O.N.U. vin să con
firme adevărul acestei afirmații.

ce anual pe glob se cheltuiesc

lor pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică și socială 
grav amputate datorită cheltuielilor 
pentru achiziționarea de arme.

Efectiv, accelerarea cursei 
înarmărilor pe plan mondial 
duce la diminuarea sprijinu
lui — și așa insuficient — acor
dat de țările dezvoltate celor 
rămase 
fondurile destinate pe plan 
mondial scopurilor militare 

în urmă. Practic,

depășesc de 20 de ori „aju 
torul pentru dezvoltare".
Tocmai în virtutea unor asemenea 

realități, in prezent, raportul intre 
venitul mediu anual pe locuitor in 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare este de 14 :1, ajungind la

In prezent, doi din trei, In viitorul apropiat, trei din patru 
locuitori ai planetei vor trăi in „țări sărace**  — aceasta este 
realitatea dureroasă a perpetuării subdezvoltării, a actualei 
ordini din relațiile economice și politice internaționale.

Prin atragerea ln cursa înarmări
lor, țările lumii a treia devin Im
portatoare de armament și, ca ur
mare a acestui fapt, sint aduse in 
situația de a depinde de una sau 
alta din țările dezvoltate, care de 
obicei sînt și exportatoare de arme. 
Se creează astfel noi raporturi de 
dependență, cu caracter permanent 
(împrospătarea armamentului, asigu
rarea pieselor de schimb, instruirea 
tehnică, uneori și controlul utilizării). 
Și aceasta în timp ce li se refuză, 
din motive strategice, transferul de 
tehnologie, fapt care limitează acce
sul acestor state la noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, fără de care este 
de neconceput progresul lor econo
mic și social.

Pe de altă parte, restabilirea echi
librului economiei mondiale, reveni
rea la o dezvoltare stabilă, dinamică 
în lume sint de neconceput In condi
țiile menținerii și adincirii subdez
voltării. Aceasta face ca, odată cu 
trecerea timpului, să se adîncească și 

actualmente, industria de armament folosește mai mult alumi
niu, nichel, cositor, mercur, zinc, crom, cupru, argint, tungsten, 
platină și aproape tot atîta minereu de fier cit consumă toate 
țările Asiei, Africii și Americii Latine luate la un loc. Pentru 
producerea și experimentarea armelor, cit și pentru instrucția

polii celor două grupuri de state la
166 :1, față de 70 :1 cit era in urmă 
cu două decenii.

CONSECINȚE GRAVE PENTRU 
ÎNTREAGA OMENIRE. Potrivit da
telor statistice ale Băncii mondiale, 
consecințele perpetuării și adincirii 
decalajelor sînt dintre cele mai se
rioase nu numai pentru țările rămase 
în urmă, dar și pentru restul lumii, 
într-adevăr, proiectarea in viitor a 
actualelor tendințe de pe plan mon
dial — intensificarea cursei înarmă
rilor, agravarea fenomenelor de criză, 
adîncirea decalajelor — 
specialiștii U.N.C.T.A.D. 
concluzia că perspectivele 
sebit de sumbre pentru 
mai sărace.

determină 
să tragă 

vor fi deo- 
țările cele

mal mult antagonismele dintre o 
lume săracă, ce are nevoie de un 
ajutor substanțial, în unele cazuri 
numai și numai pentru a asigura 
populației respective minimul nece
sar de subzistență, și o lume bogată, 
dar confruntată cu serioase probleme 
social-economice.

Faptele dovedesc, astfel, că actua
lele evoluții negative din economia 
mondială, agravate de cursa înarmă
rilor, sint produsul unui sistem de 
relații profund inechitabile, care 
adincesc continuu decalajele, cu con
secințe dintre cele mai grave asupra 
mersului înainte al întregii omeniri.

RESURSELE DEZVOLTĂRII — 
IROSITE PE ARME. în ciuda faptu
lui că pretutindeni in lume problema 
materiilor prime devine tot mai pre
santă, industria de armament fo
losește cantități 
menea 
nerecuperabile, 
precizează un

uriașe de ase- 
produse neregenerabile și 

Astfel, după cum 
studiu al O.N.U.,

militară se folosește, anual, o cantitate de petrol egală cu 
jumătate din consumul a 125 de țări in curs de dezvoltare.

în aceste condiții, achiziționarea de 
armament de către țările in curs de 
dezvoltare aruncă poveri suplimen
tare pe umerii acestora, contribuind 
la creșterea datoriilor lor externe.

„Oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare constituie condiția esențială pentru 
depășirea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale"
în măsura In care s-ar trece la 

dezarmare, sumele astăzi irosite ln 
scopuri neproductive ar putea fi 
destinate acoperirii nevoilor celor 
mai urgente, achiziționării de utilaje 
necesare dezvoltării economice, ușu
rării datoriilor acumulate, lichidării 
foametei, malnutriției și bolilor. Cu 
cheltuielile militare ale lumii pe nu
mai o lună de zile s-ar putea asi
gura hrana pentru sute de milioane

*
Este de ia sine înțeles că înceta

rea cursei înarmărilor ar crea condi
țiile în vederea constituirii — așa 
cum a propus țara noastră — a unui 
FOND COMUN Care să servească la 
realizarea programelor de dezvoltare 
a țărilor rămase in urmă. In acest 
sens, președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut, încă cu cîțiva ani in urmă, 
propunerea ca, pentru început, să se 
reducă cheltuielile militare cu 10—15 
la sută, urmind ca jumătate din su
mele economisite să fie folosite pen
tru satisfacerea nevoilor sociale ale 
fiecărei țări, iar cealaltă jumătate 
pentru ajutorarea țărilor în curs de 
dezvoltare, ceea ce ar avea conse
cințe pozitive pentru toate popoarele. 
Doar 5 la sută din totalul actualelor 
cheltuieli militare ar fi suficient 
pentru realizarea obiectivului strate
giei internaționale a dezvoltării. Se 
poate spune, astfel, că țările rămase 
în urmă sînt în mod obiectiv intere
sate în lupta pentru dezarmare, in 
eliberarea unei părți din fondurile ce 
se cheltuiesc astăzi pentru înarmări.

Este o necesitate imperioa
să ca țările în curs de dez
voltare — care sînt nemijlocit 
și vital interesate în reorien- 

care ating in prezent 540 miliarde 
dolari. Iată de ce, în baza tuturor 
acestor realități, concluzia studiului 
O.N.U., menționat mai sus, este ur
mătoarea : 

de subnutriți, inlăturindu-se situația 
tragică din prezent, cînd, anual, mor 
de foame 30 de milioane de ființe 
omenești. Perpetuarea subdezvoltării, 
adineirea decalajelor înseamnă, prac
tic, prin efectele finale, un act de 
genocid : nici unul din războaiele 
purtate de omenire de-a lungul în
tregii sale existențe nu a provocat, 
anual, atîtea victime cit tac foa
metea și bolile ln lumea a treia.

*
tarea fondurilor irosite pe 
înarmări și in folosirea acesto
ra pentru sprijinirea eforturilor 
lor in vederea accelerării dez
voltării economice — să se 
manifeste cu mai multă forță 
pe arena internațională în 
sprijinul cauzei dezarmării.
Așa cum a evidențiat In repetate 

rinduri România socialistă, președin
tele ei, nici o acțiune vizind amelio
rarea actualei situații mondiale nu 
va da rezultatele scontate decît dacă 
va fi concepută in cadrul eforturilor 
pentru înfăptuirea dezarmării și edi
ficarea noii ordini economice inter
naționale — ca două aspecte orga
nic, indisolubil legate unu! de altul, 
ca două fețe ale aceleiași mo
nede — aceasta fiind calea sigură 
menită să ducă la eliberarea po
poarelor de pericolul izbucnirii unui 
război pustiitor, Ia eliminarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, la prosperitatea și progresul 
tuturor popoarelor.

Nicolae PLOPEANU
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TRANSMIT: 1 
MANIFESTARE CONSACRATA ' 

. ȚARII NOASTRE. La Clubul oa- , 
I t&enilor de artă ,,L'Atelier" din I 
I Alexandria a avut loc o manifes- I 

tare consacrată României, în cadrul

I căreia secretarul general al Asocia- | 
(iei de prietenie egipteano-romăne, I 
Ahmed Sabri, a relevat personalita-

Itea președintelui Nicdlae Ceaușescu, i 
prestigiul de care se bucură in lu
mea întreagă. A fost exprimată re- I 

I cunoștința poporului egiptean pen
tru eforturile constante pe care I 
șeful statului român le depune in | 
vederea soluționării globale a con- 

Iflictului din Orientul Mijlociu. Sa- | 
mir Abou Ella, director general co- I 
mercial al firmei „Eastern Cotton", • 

Ia făcut o amplă prezentare a ra- .
porturilor fructuoase existente intre f 
România și Egipt.

| S APT AMINA FILMULUI ROMA- I 
| NESC s-a deschis la Luanda, capi- I 

tala Angolei. La spectacolul de gală

Iau participat secretarul de stat ■ 
al culturii, Cardoso Bonaventura, I 
membru al guvernului, șefi ai mi- I 

Isiunilor diplomatice, reprezentant!
ai unor instituții de cultură și artă, I 
un numeros public.

I ÎNTREVEDERE LA SOFIA. To- | 
I dor Jivkov, secretar general al I 
1 C.C. al P.C. Bulgar, președintele I 
I Consiliului de Stat al R.P. Bulga

ria, a avut o întrevedere cu dele- I 
gația P.C. din Grecia, condusă de | 
secretarul general al C.C. al parti- 

Idului, Harilaos Florakis, care se I
află in vizită la Sofia. în cadru’ I 
întrevederii a avut loc un schimb 

ide opinii privind activitatea celor .
două partide, precum și asupra I 
unor probleme internaționale ac- | 
tuale.

SASE NO7 SATELIȚI NATU
RALI At PLANETEI SATURN au 1 

Ifost descoperiți cu ajutorul foto- i 
grafiilor transmise de sonda spatia- I 
lă americană „Voyager-2“, s-a a- I 

Inunțat la laboratoarele N.A.S.A. d- 
la Pasadena, din California. Imani- I 
nile prelucrate la aceste labora- I 
(oare relevă cu claritate existenta * 

| certă a cel puțin încă patru sateliți i 
I naturali ai planetei și indică pre- 
1 zența probabilă a cel puțin încă I 
> doi sateliți.


