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întîmpinat pretutindeni cu manifestări

de înaltă stimă și prețuire de oamenii muncii

români, maghiari, german i si de alte

naționalități, expresie a puternicei unități

în jurul partidului, al secretarului său general,

Tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut ieri u vizită de lucru in județul Brașov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii So- 
cialiste România, a făcut, vineri, 5 februarie, o vizită de 
lucru in județul Brașov.

La această vizită, care continuă dialogurile ne
mijlocite ale secretarului general al partidului cu colec
tive de oameni ai muncii din diferite județe ale țării, 
au participat tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul 
Gheorghe Oprea.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întilnirea cu activul de partid și de stat din județul Brașov

Exprimindu-și marea bucurie pentru reîntâlnirea cu secretarul general al partidului, oamenii muncii de pe meleagurile Brașovului — români, maghiari, germani și de alte naționalități — l-au întîmpi- nat, pretutindeni, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu manifestări de inaltă stimă și respect, cu sentimente de aleasă dragoste și prețuire.Moment cu profunde semnificații In viața politică și economică a municipiului de la poalele Tîmpei, a întregului județ, vizita a prilejuit examinarea temeinică a modului în care au fost realizate sarcinile anului 1981, precum și analizarea atentă a măsurilor concrete, operative care se impun pentru înfăptuirea cu maximă e- ficiență a tuturor prevederilor pe anul în curs si pe. intregul cincinal.Dialogul secretarului general al partidului cu muncitori, specialiști, cadre de conducere, cu activul de partid și de stat s-a desfășurat în lumina exigențelor actualei etape de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, a orientărilor de amplă și clară perspectivă date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din noiembrie a C.C. al P.C.R. și în cadrul consfătuirilor de lucru de la Comitetul Central al partidului. Vizita a evidențiat cu putere necesitatea ca Brașovul — județ care ocupă astăzi primul loc pe țară în producția de tractoare, autocamioane, motoare cu combustie internă, coloranți și pigmenți organici, materiale plastice și rășini sintetice, locul al doilea în producția de mașini și prelucrarea metalelor și, de asemenea, poziții fruntașe în realizarea altor produse — să-și aducă o contribuție mult sporită la dezvoltarea bazei materiale, a resurselor energetice, la extinderea exporturilor țării, la perfecționarea noului mecanism econo- mico-financiar, la sporirea calității și eficienței muncii, la continua înflorire a patriei noastre socialiste, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.La intrarea în Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpi- 

nat cu multă însuflețire, cu manifestări de vibrant și puternic entuziasm. Dind glas sentimentelor de dragoste fierbinte, de înaltă prețuire și profund respect pe care le nutresc față de secretarul general al partidului pentru neobosita sa activitate desfășurată în fruntea partidului și a statului, spre binele oamenilor muncii, al întregii națiuni, pentru prosperitatea continuă a patriei, pentru cauza socialismului, păcii și progresului in lume, cei prezenți au scandat cu însuflețire pentru partid, pentru secretarul său general.O gardă de onoare, alcătuită din militari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Șoqialiste România,Ca semn al înaltei ospitalități cu care locuitorii Brașovului iși primesc oaspeții dragi, un bătrin a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu șl pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste din piinea și vinul acestor meleaguri. Cu aceeași dragoste, le sînt oferite buchete de flori de către copii și tineri, in semn de recunoștință pentru grija permanentă manifestată față de tină ra generație.în numele tuturor locuitorilor, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresat un călduros „Bun venit 1“ de tovarășul Gheorghe Dumitrache. prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.Vizita secretarului general al partidului în unități economice din județul Brașov a început la întreprinderea „ELECTROPRECI- 
ZIA" DIN SĂCELE.Numeroși oameni ai muncii de la această unitate, cărora li s-au adăugat un mare număr de locuitori ai orașului, au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu calda urare „La mulți ani !“, multă sănătate și fericire. Tineri și tinere le-au oferit, cu dragoste și recunoștință, frumoase buchete de garoafe. .
(Continuare în pag. a II-a)

Stimați tovarăți,

Ne aflăm în Brașov într-o vizită 
de lucru. Am dorit ca acum, la 
începutul celui de-al doilea an al 
cincinalului 1981—1985, să discu
tăm din nou cu oamenii muncii, 
cu activul de partid și de stat, cu 
activul din economie, din industrie 
și agricultură despre felul în care 
se acționează pentru realizarea 
planului pe 1982 în vederea înde
plinirii în întregime a tuturor pre
vederilor de creștere a producției 
industriale și agricole, a celorlalți 
indicatori, pentru a asigura în 
acest fel crearea condițiilor nece
sare realizării în bune condiții a 
cincinalului actual.

Am vizitat trei întreprinderi — 
întreprinderea „Electroprecizia“, 
de autocamioane și de. stofe. Pe 
ansamblu, impresiile sînt bune. Am 
constatat cu multă satisfacție atît 
realizările, cît și preocupările colec
tivelor de oameni ai muncii din 
aceste întreprinderi — ca dealtfel 
ale tuturor oamenilor muncii din 
Brașov, ale întregului nostru po
por — de a asigura aplicarea fer
mă a hotărîrilor plenarei Comite
tului Central, a prevederilor pla
nului, în vederea înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor ce revin fiecărei 
unități.

Fiind la începutul anului, aș dori 
să mă refer și la felul cum am 
încheiat anul 1981. Urmează ca 
peste cîteva zile să fie publicat Co
municatul cu privire la realizarea 
planului. La plenara Comitetului 
Central din noiembrie am dezbă
tut, dealtfel, pe larg realizările din 
1981, subliniind atît succesele, cît 
și unele minusuri și nerealizări, 
precum și măsurile ce se impun 
pentru a asigura ca, în perioada 
anului 1982, și in cel mai rău caz 
în 1983, să recuperăm în întregi
me unele nerealizări din 1981. Noi 
avem un plan cincinal și dacă, 
dintr-un motiv sau altul, unele 
unități sau unele județe nu au 
realizat intr-un trimestru sau in
tr-un an sarcinile ce le reveneau, 

este evident că se impun măsuri 
hotărîte pentru ca, în următoarea 
perioadă, aceste nerealizări să 1'ie 
lichidate, iar planul cincinal să fie 
realizat în întregimea sa în bune 
condiții.

Pe baza datelor care urmează să 
fie publicate, în 1981 valoarea pro
ducției nete a crescut cu 4 la sută, 
valoarea producției-marfă cu 2,6 la 
sută. Este însă de subliniat faptul 
că în multe sectoare de activitate 
— lucru pe care l-am constatat și 
astăzi în Brașov — s-au acumu
lat stocuri de producție netermina
tă. Aceasta a făcut să crească 
stocurile în întreprinderi și a in
fluențat negativ atît realizarea 
producției-marfă, cît și producția 
netă, venitul național și alți indi
catori ai planului. Și în Brașov, în 
anul 1981,>-s-au obținut o serje de 
rezultate însemnate, deși, pe an
samblu, sînt o serie de rămîneri 
în urmă. Așa cum s-a subliniat în 
timpul discuțiilor din consfătuirea 
prezentă, urmează ca oamenii 
muncii din Brașov, din unitățile 
economico-sociale unde sînt aceste 
rămîneri în urmă să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a recupera 
în cea mai mare măsură aceste 
nerealizări în acest an și — în 
mod cu totul excepțional, la unele 
produse numai — eventual aceste 
nerealizări să fie recuperate com
plet în 1983. Am în vedere unele 
cazuri unde s-a întîrziat însușirea 
noilor produse, pentru că la ceea 
ce reprezintă o continuitate a pro
ducției este evident că aceste re
cuperări trebuie să se realizeze în 
acest an..

Ținând seama de condițiile deo
sebite din 1981 cu privire la efec
tele crizei mondiale, la măsurile 
de reducere fermă a importurilor 
și asigurarea realizării în țară a 
unor materiale și subansamble, 
s-au manifestat — In multe între
prinderi — lipsuri în trecerea cu 
hotărîre la soluționarea probleme
lor bunei aprovizionări tehnico- 
materiale. Mulți au continuat să 
se mai uite peste graniță — și, de

sigur, mai cu seamă spre țările ca
pitaliste — sperînd că, pînă la 
urmă, totuși, vor putea să conti
nue să importe lucruri care se pot 
realiza în bune condiții în țara 
noastră. Ei nu au înțeles că trebuie 
să punem capăt, o dată pentru tot
deauna, apelării, pentru orice, la 
import din străinătate, că trebuie 
să punem un accent mai mare pe 
folosirea forțelor noastre atît ma
teriale, dar mai cu seamă ale oa
menilor muncii cu o înaltă califi
care, care au demonstrat că sînt 
în stare să soluționeze orice pro
bleme tehnice, oricît de complicate 
ar fi ele. Chiar experiențele din 
Brașov, experiența multor între
prinderi au arătat că oamenii 
muncii au rezolvat, într-o perioa
dă scurtă, probleme care li se pă
reau, ,în trecut, de nerezolvat sau 
pentru care considerau că sînt ne
cesari ani de zile spre a Ie solu
ționa. Dar atunci cînd s-au așezat 
serios Ia muncă au soluționat aces
te probleme în două-trei luni de 
zile și, după declarația celor ce 
le-au realizat, dar mai ales după 
probele corespunzătoare, s-a vă
zut că au realizat unele lucruri 
chiar mai bune decît cele aduse 
din import.

Este adevărat, această măsură 
fermă de a reduce în mod hotărît 
importurile a creat o serie de greu
tăți — repet, în acele unități și în 
acele sectoare unde conducerile nu 
au înțeles că trebuie să treacă cu 
hotărîre la soluționarea probleme
lor. Dar în mod conștient am pre
ferat să existe aceste greutăți, să 
avem chiar o rămînere în urmă, 
pentru a pune o dată ordine și a 
asigura creșterea răspunderii, a în
crederii în forțele proprii ale mun
citorilor și tehnicienilor români. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Creșterile din 1981 sînt mai mici 
decît în cincinalul precedent ; dar, 
ținînd seama că în multe țari din 
lume nu numai că nu are loc o 
creștere a producției, ci, dimpotri
vă, are loc o scădere a dezvoltării 
producției materiale, aceste creș

teri le considerăm satisfăcătoare — 
și avem convingerea că, prin mă
surile stabilite, vom asigura con
diții să realizăm prevederile hotă
rîrilor Congresului al XII-lea cu 
privire la dezvoltarea în actualul 
cincinal a economiei noastre, a in
dustriei, agriculturii, a tuturor sec
toarelor de activitate.

Este necesar să punem un accent 
deosebit pe realizarea producției 
fizice în fiecare unitate, a fiecărei 
piese, a fiecărui subansamblu, pen
tru că numai pe această bază vom 
asigura și realizarea producției- 
marfă, a producției nete, vom asi
gura și buna desfășurare a produc
ției în toate domeniile de activitate.

Conform hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, prevederilor planului 
cincinal, cu ceea ce am stabilit 
pentru acest an, trebuie să punem 
un accent deosebit pe dezvoltarea 
bazei de materii prime și a bazei 
energetice proprii. Am ajuns la un 
consum destul de mare de energie 
pe locuitor. Am depășit 70 miliar
de kWh producție electrică și, cu 
toate acestea, după cum știți, nu 
ne ajunge energia electrică, deși 
sîntem printre țările mari produ
cătoare și consumatoare de energie. 
Cauzele constau, în primul rînd, 
în faptul că nu s-a acționat și nu 
se acționează cu toată fermitatea 
pentru înlocuirea tehnologiilor 
mari consumatoare de energie. Noi 
avem multe produse, în toate do
meniile — nu doresc să mă refer 
acum la nici unul — unde consu
măm, peste ceea ce se realizează 
în alte țări, cu 20, 30 și chiar pînă 
la 50 la sută mai mult pe unitatea 
de produs. Deci, calea pentru a 
soluționa problema energeticii nu 
este aceea, sau numai aceea, de 
a mări producția de energie, fiind
că pentru aceasta trebuie să 
avem și surse noi purtătoare de 
energie. Cea mai bună cale — cum 
se spune astăzi în întreaga lume — 
este, în primul rînd, de a reduce 
consumurile și a gospodări rațio

nal energia, combustibilul de care 
dispunem.

Trebuie să facem totul pentru a 
asigura ca, în toate unitățile, fo
losirea rațională a energiei, a 
combustibilului, a materiilor 
prime, a materialelor, recuperarea 
și refolosirea lor să devină o 
preocupare de importanță deose
bită — aceasta constituind o cerin
ță obligatorie pentru buna desfă
șurare a activității în toate sectoa
rele de muncă.

în conformitate cu prevederile 
planului, cu măsurile luate pentru 
a asigura importul de materii 
prime — inclusiv de petrol — con
form normelor de consum, avem 
asigurată baza materială pentru 
a realiza în bune condiții prevede
rile planului pe 1982, inclusiv re
cuperarea nereaii zărilor din. 1981. 
Aceasta este valabil și pentru 
Brașov. De aceea, consider necesar 
ca activul de partid și de stat din 
economie, din celelalte sectoare, 
comitetul județean de partid, comi
tetul orășenesc Brașov, celelalte 
comitete orășenești, comunale, or
ganizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii să acționeze cu 
toată hotărîrea, stabilind măsuri 
efective, concrete în vederea reali
zării în bune condiții a planului în 
toate domeniile de activitate.

Brașovul s-a dezvoltat mult, dar 
consumă și multă energie, mult 
metal și alte materii prime. în 
cincinalul trecut, Brașovul a reali
zat progrese simțitoare. Acum tre
buie să-și propună să asigure o 
reducere radicală a consumurilor 
materiale și energetice. Practic, 
trebuie să pornim de la necesita
tea realizării întregii producții pe 
acest cincinal cu un consum de 
energie — în echivalent, desigur — 
care să nu crească față de consu
mul de energie din cincinalul pre
cedent. De la aceasta trebuie pornit 
și aceasta este una din sarcinile de 
importanță deosebită ce se pune în 
fața activului de partid și de stat
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU1N JUDEȚUL BRAȘOV
(Urmare din pag. I)Un detașament alcătuit din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 'șt tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați la sosire de Gheorghe Petrescu, ministrul industriei de mașini- unelte, electrotehnică și electronică, de conducerea intreprinderii, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Este cea de-a patra vizită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face in această importantă unitate a industriei românești. Oamenii muncii de aici raportează cu mindrie despre modul in care au fost transpuse în viață indicațiile și recomandările secretarului general al partidului, despre continua dezvoltare și modernizare pe care le-a cunoscut în ultimii ani întreprinderea „Electroprecizia".în secția de autodotare, unde începe vizita, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă, în cadrul unei expoziții, o serie de produse ce se fabrică in întreprindere, produse ce încorporează un grad înalt de tehnicitate și care stau mărturie preocupărilor permanente ale colectivului de la „Electroprecizia" pentru modernizarea producției, in acord cu cerințele economiei naționale și ale partenerilor externi, pentru sporirea eficienței întregii activități.Sint prezentate măsurile tehnico- organizatorice pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii. Producția de motoare — din care 80 la sută se exportă — a sporit în cincinalul trecut de trei ori. Ponderea produselor noi și reproiectate a atins 75 Ia sută, urmînd să crească in continuare. In acest an vor fi realizate primul demaror pentru motoarele de puteri mari, echipamente pentru autoturismele „Oltcit", precum și o serie de motoare speciale. Din explicațiile directorului întreprinderii, inginerul Gheorghe Bucerzan, reiese că în prezent se produc 89 tipuri de motoare, față de 31 în anul 1976. S-a diversificat, de asemenea, producția de echipament electric auto și de tractoare. Au fost introduse în fabricație produse electronizate, tranzistorizate și miniaturizate și s-au integrat toate reperele, suban- samblele și materialele specifice care pînă acum se importau. Ca urmare a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. a intrat în funcțiune, cu doi ani în urmă, noua fabrică de motoare electrice asincrone și s-au dezvoltat capacități suplimentare pentru fabricația de echipament electric. Întreprinderea asigură astăzi întregul necesar al economiei naționale de echipament electric auto și de tractoare, avind în același timp și disponibilități pentru export. Colectivul este preocupat de reducerea consumului de metal, asimilarea de noi produse și aplicarea unor tehnologii de virf, paralel cu creșterea productivității și a eficienței muncii. Se remarcă preocuparea pentru înnoirea rapidă a producției, pentru asimilarea unor produse cu un grad de fiabilitate mărit, competitive., care să satisfacă pe deplin cerințele beneficiarilor.In secția de autodotare, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă mai multe mașini necesare proceselor de fabricație, care înlocuiesc utilajele din import, iar apoi linia de montaj a tuturor tipurilor de alternatoare, precum și cele pentru montarea de- maroarelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați in secția de motoare, in care se afla o serie de agregate executate in cea mai mare parte prin autodotare, precum și mașini automate de bobinat de mare productivitate.

La încheierea vizitei. tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază realizările obținute de colectivul de oameni ai muncii de la „Electroprecizia", progresul tehnic și tehnologic pe care îl cunoaște această importantă unitate a industriei românești. Secretarul general al partidului recomandă să se manifeste și in continuare exigență față de calitatea produselor, să se acționeze pentru creșterea productivității muncii, pentru reducerea consumului de metal, pentru îndeplinirea sarcinilor la export.La plecare, domnește aceeași atmosferă entuziastă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi salută cu căldură pe cei prezenți. dă mina cu numeroși muncitori, care îl Înconjoară cu deosebită dragoste și respect.Se vizitează în continuare ÎNTRE
PRINDEREA DE AUTOCA
MIOANE DIN BRAȘOV, im- portantă unitate a industriei construcțiilor de mașini din țara noastră.La intrarea în întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită căldură de tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de membri ai conducerii Centralei industriale de autovehicule de transport și ai întreprinderii, de un mare număr de oameni ai muncii, care au ovaționat îndelung pentru partid și secretarul său general, scandînd cu însuflețire

Se prezintă ultimele creoții, de tehnicitate sporită, ole întreprinderii de autocamioane din Brașov„Ceaușescu—P.C.R. „Ceaușescu șipoporul !“.Cei veniți în întimpinare și-au manifestat nețărmurita bucurie de a-1 avea din nou in mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, exprimindu-și, totodată, adînca dragoste și prețuire pe care le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru grija deosebită ce o poartă dezvoltării municipiului lor, progresului întregii țări, creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a fost prezentat onorul de către o formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.Ca și cu alte prilejuri, dialogul secretarului general al partidului cu 

muncitorii, tehnicienii și inginerii intreprinderii de autocamioane. cu conducerile ministerului și centralei industriale de resort a cuprins o arie largă de probleme legate de modul cum se înfăptuiesc sarcinile de producție, prevederile privind exportul și măsurile preconizate pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite pe acest an și pe intregul cincinal, pentru ridicarea continuă a eficienței activității in această ramură importantă a industriei construcțiilor de mașini. Au fost analizate, de asemenea, la fața locului, măsurile întreprinse pentru modernizarea și diversificarea producției de autovehicule în raport cu cerințele economiei și ale beneficiarilor la export, pentru perfecționarea unor procese tehnologice de fabricație, reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, combustibil și energie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de directorul general al Centralei industriale de autovehicule de transport, Manole Sechi, și de directorul întreprinderii, Ion Ma- teescu, despre rezultatele obținute de întreprinderea de autocamioane și de alte unități din componența centralei industriale de specialitate în înfăptuirea sarcinilor de producție Ia principalii indicatori economici pe anul 1981 și pe anul în curs, in îndeplinirea indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului cu privire la construirea unor mijloace de transport rutiere perfec

ționate, moderne și de o funcționalitate tot mai mare, potrivit exigențelor interne și externe.Prin intermediul unor grafice și machete sînt înfățișate, de asemenea, date privind evoluția capacităților de transport ale autocamioanelor și prevederile de tipizare a producției in actualul cincinal.Preocuparea colectivului pentru continua modernizare și diversificare a producției a fost evidențiată in mod deosebit în timpul vizitei la secția de motoare a intreprinderii, unde s-a prezentat secretarului general al partidului noua familie de motoare diesel de puteri mari — cuprinse între 135 și 400 CP — concepute și realizate de specialiștii intreprinderii. Se precizează că noile motoare se caracterizează printr-un grad ridicat de tipizare și printr-un consum mai redus de combustibil cu 

aproximativ 50 la sută pe tona transportată.Examinind noile produse, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și a cerut specialiștilor să grăbească asimilarea lor în fabricația de serie, astfel încît, în actualul cincinal, să se poată echipa cu asemenea motoare toate autovehiculele produse în unitate.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește liniile de fabricație a noilor punți de motoare și cutii de viteză adecvate motoarelor de puteri mai mari prezentate. Punțile noi, de concepție românească, din punct de vedere tehnologic sînt mult mai simple decit cele fabricate în licență. Referitor la noile cutii de viteză, tot de concepție românească, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că acestea au fost testate, unele din ele omologate, urmînd a intra și în fabricația de serie. Tot în cursul lui 1982, arată gazdele, vor fi fabricate și alte tipuri de cutii de viteză, astfel încit din anul 1983 să se poată asigura întreaga gamă de astfel de subansamble necesare tuturor tipurilor de autovehicule realizate de unitățile din componența Centralei industriale de autovehicule de transport.Specialiștii informează că noile cutii de viteză, precum și punțile de motoare prezentate sint concepute de Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru autovehicule, la nivelul tehnicii contemporane, aceasta reflectînd capacitatea 

specialiștilor români de a realiza, In concepție proprie, ansamble și subansamble componente ale autovehiculelor. S-au prezentat, pe parcursul vizitei, și unele mașini-agregat realizate de întreprindere prin autodotare, între care și linia tehnologică de prelucrat grinzi-punți de 13 tone, menționindu-se că prin darea ei în folosință se realizează o importantă economie valutară.La încheierea vizitei în principalele sectoare de fabricație ale întreprinderii, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate o autobasculantă cu motor de 400 CP, din noua familie aflată în curs de fabricație, precum și cîteva variante constructive de autocamioane modernizate realizate cu punți de motor și cutii de viteză de proveniență românească, aflate, de asemenea, în curs 

de asimilare. între acestea s-au distins. prin parametrii tehnico-economici imbunătățiți, autocamionul cu motor de 280—360 CP. care are platforma complet metalică, cabina cu cușetă modernizată și direcția perfecționată, autotractorul de 13 tone, autobasculanta cu tracțiune integrată și modernizată, autobuzul cu motor supra- alimentat, autotrenul cu cutie de viteză modernizată și punte de 13 tone pentru transportat mărfuri generale, autotrenul-cisternă pentru aprovizionarea cu carburanți a aeroporturilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat eforturile specialiștilor și constructorilor de autocamioane în direcția diversificării producției, in- dicind, la s'fîrșitul vizitei, să se acorde în continuare o atenție deosebită calității acestor produse, pentru a se ține pasul cu tot ce este mai bun pe plan mondial tn acest domeniu. S-a cerut, de asemenea, să se aibă in vedere asigurarea la termen a întregii producții destinate exportului. In același timp, secretarul general al partidului a cerut să se urmărească cu atenție continua reducere a consumurilor de combustibili la noile motoare, modernizarea autocamioanelor de transport cu tonaj sporit, creșterea eficienței exportului prin diversificarea constructivă a produselor, precum și scurtarea ciclurilor de omologare în vederea trecerii la fabricația de serie a tuturor produselor noi prezentate.Luîndu-și rămas bun de la con

structorii brașoveni de autocamioane, cate pe intregul parqurs al vizitei l-au înconjurat cu deosebită dragoste și stimă, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat urări de noi succese în activitatea ce o desfășoară, multă sănătate și fericire.Secretarul general al partidului a vizitat apoi cunoscuta ÎNTRE
PRINDERE DE STOFE „CAR- 
PATEX" — unitate brașoveană cu tradiție, care ființează de peste un secol și jumătate.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinați de tovarășa Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, de membri ai conducerii centralei industriale de profil și ai întreprinderii.

O gardă de onoare alcătuită din tinere textiliste a prezentat onorul.în centrul discuției secretarului general al partidului cu textilistele s-au aflat cele mai importante pro- , bleme ale acestei ramuri industriale — valorificarea superioară a materiilor prime indigene, sporirea ponderii produselor de calitate superioară, realizarea planului anual și pe intregul cincinal.Directorul intreprinderii, Ana durea. informează că de la ultima vizită făcută în unitate, în septembrie 1977, comuniștii, întregul colectiv au obținut realizări de prestigiu. Introducerea în procesul de fabricație a unor tehnologii moderne a permis creșterea ponderii linii românești in totalul consumului de la 18 la 45 la sută, iar a materialelor refolosibile de la 3 la 35 la sută. Preocuparea constantă a fiecărui lucrător de aici pentru realizarea unor produse de calitate tot mai bună a asigurat o creștere continuă a prestigiului mărcii întreprinderii. In prezent, peste 70 la sută din producție se exportă în numeroase țări, unele dintre ele cu o veche tradiție, fapt ce atestă că stofele de la Brașov răspund intr-o tot mai mare măsură cerințelor și exigențelor pieței mondiale.Concomitent cu preocuparea pentru onorarea Ia timp și în bune condiții a contractelor cu beneficiarii, muncitorii de aici acordă o mare a- tenție satisfacerii nevoilor și exigențelor in continuă creștere ale pieței interne. Astfel, mai mult de 80 la 

sută din produsele destinate rețelei noastre comerciale o reprezintă țesăturile de calitate „lux", „extra" • și „superior". Paralel cu grija manifestată pentru menținerea și ridicarea continuă a bunului renume cîștigat de fabrica lor, textiliștii brașoveni pun pe primul plan al activității asigurarea îndeplinirii exemplare a sarcinilor sporite ce le revin în actualul cincinal. Anul 1981 și prima lună a acestui an au fost încheiate eu realizarea tuturor indicatorilor de plan. în același timp, prin aplicarea unor tehnologii superioare de finisare a țesăturilor, unele de concepție proprie, s-a reușit ca în 1981 întreprinderea să se încadreze în normele de consum și să înregistreze, totodată, o economie de fire din care se pot produce mai 

mult de 100 mii mp țesături. Unitatea s-a încadrat și in prima lună din 1982 în normele de consum stabilite, atît la materii prime și materiale, cit și la energie și combustibili, obținînd și primele economii in acest domeniu.Conducerea întreprinderii informează că aceste realizări, cu care se mindrește întregul colectiv, au la bază transpunerea exemplară în practică a indicațiilor date de secretarul general al partidului, modernizarea proceselor de fabricație, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să viziteze principalele sectoare ale întreprinderii. Se arată că în prezent se află în fabricație mal mult de 90 de sortimente de stofe în peste 3 000 de modele și poziții coloristice. Lina, împreună cu alte materii prime, cunoaște aici un proces complex de prelucrări și finisări, la capătul căruia acestea sînt transformate In stofa cea mai fină. Brașovenii produc din fire cardate și mixte stofe clasice și fantezi pentru paltoane și pardesiuri. pentru costume și sa- couri, stofe pentru confecțiile destinate bărbaților, femeilor și copiilor.Este vizitată apoi o expoziție a- menajată in incinta întreprinderii, unde sînt expuse cele mai reprezentative creații ale talentaților texti- liști de aici, stofe care se înscriu pe linia celor mai recente cerințe ale modei de pe piața internă și externă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au cercetat indeaproape produsele expuse, au apreciat calitatea stofelor fabricate, în același timp, secretarul general al partidului a indicat conducerii ministerului și unității să întreprindă măsuri în vederea înlăturării treptate a importului de lînă, a cerut industriei constructoare de mașini să asimileze utilaje speciale care să permită sporirea producției și diversificarea sortimentelor de stofe._ Ministrul industriei ușoare prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu unele stofe, confecții și covoare realizate, potrivit indicației secretarului general al partidului, din sorturi de lînă groasă țurcană, produse ce se disting prin originalitate, realizate de industria republicană în cooperare cu mica industrie, articole ce permit o valorificare superioară a acestei materii prime și pun în valoare bogăția folclorului și frumusețea portului popular românesc din diferite zone ale patriei. Apreciind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat specialiștilor din industria textilă să coopereze cu țărani din zona Maramureșului — păstrători și continuatori ai unor frumoase articole populare vestimentare — pentru a realiza produse de mică serie, care să valorifice superior materia primă și tradiția populară.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu deosebită căldură și multă dragoste de muncitoarele și muncitorii fabricii, care le-au oferit flori, le-au adresat cuvinte de vie recunoștință pentru grija statornică ce o poartă clasei muncitoare, întregului nostru popor, asigurîndu-i că vor răspunde acestei griji printr-o activitate tot mai rodnică.In timpul vizitei în întreprindere, secretarul general al partidului a adresat felicitări muncitorilor de aici, care au ridicat la cote superioare tradiția unui străvechi meșteșug practicat pe meleagurile Brașovului — arta țesutului — le-a urat noi succese in activitate.Coloana oficială de mașini a străbătut apoi principala arteră a municipiului pînă la Casa armatei, unde a avut loc întîlnirea cu activul de partid șl de stat
Întîlnirea cu activul de partid și de stat din județul Brașov

După vizitarea celor trei mari unități industriale, tovarășul 
Ceaușescu s-a întilnit cu activul de partid și de statNicolae 

din județul Brașov.Miile de brașoveni aflați în fața Casei armatei, unde a avut loc intil- nirea cu activul de partid, au salutat eu multă căldură pe secretarul general al partidului, manifestîndu-și bucuria de a-i avea din nou ca oaspeți dragi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ei scandau cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu la mulți ani !“Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intimpinați cu aceleași profunde simțăminte de numeroși muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, cadre de conducere, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, de ceilalți participanți la această intîl- nire. Cei prezenți au adus conducătorului iubit al partidului și statului nostru un vibrant omagiu, prinosul de dragoste, stimă și recunoștință al tuturor locuitorilor județului Brașov — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și măreția patriei noastre socialiste.Deschizind adunarea, tovarășul Gheorghe Dumiirache, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., a spus :Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Vă rugăm să ne permiteți să exprimăm marea bucurie și recunoștința fierbinte a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii brașoveni — români, maghiari, germani — pentru înalta cinste de a vă primi ca oaspeți dragi în județul nostru, de a ne sfătui din nou cu dumneavoastră asupra problemelor privind dezvoltarea economică și socială a acestor meleaguri, înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, a sarcinilor ce ne revin din Programul partidului.Folosim acest prilej fericit pentru a aduce, din adincul inimilor noastre, un respectuos și vibrant omagiu conducătorului iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent fiu al clasei muncitoare, al poporului român, revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, a cărui gindire novatoare și acțiune neobosită și-a pus cu ptrfere amprenta asupra întregii dez

voltări a patriei noastre, dinamizînd energiile creatoare ale întregii națiuni. personalitate de frunte a vieții politice internaționale, care se bucură de un imens prestigiu în lupta pentru triumful idealurilor nobile de independență, libertate și progres, pentru făurirea unei lumi a păcii și colaborării intre popoare.Dorim totodată să exprimăm sentimentele noastre de adîncă prețuire și aleasă considerație față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția de seamă pe care o aduce, cu înaltă competență și profund spirit revoluționar, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru activitatea de mare valoare pe care o desfășoară ca eminent om de știință și savant de renume mondial, pentru aportul prețios la dezvoltarea și înflorirea creației științifice și a culturii românești.Vă cer îngăduința, mult stimate tovarășe secretar general, ca, în numele comitetului județean de partid, al activului său, să vă prezentăm un raport succint asupra modului in care acționăm pentru înfăptuirea prevederilor actualului plan cincinal, în lumina indicațiilor și sarcinilor date de dumneavoastră.Primul an al cincinalului a reprezentat și pentru județul nostru o perioadă de noi și însemnate înfăptuiri. Industria brașoveană a dat in 1981 o producție-marfă de peste 51 miliarde lei, depășind planul la producția netă și- beneficii, in condițiile reducerii cheltuielilor materiale sub nivelul planificat și ale ridicării ponderii produselor noi și modernizate într-o măsură mai accentuată decît prevedea planul, în agricultură, județul și-a îndeplinit obligațiile la fondul de stat la cartofi, carne și ouă și s-a încadrat în prevederile de livrare stabilite la grîu, orz- orzoaică și porumb. Au fost puse in funcțiune 27 de noi capacități de producție în industrie și agricultură, valoarea fondurilor fixe puse in funcțiune fiind de 5,5 miliarde lei.Realizări importante au fost obținute în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, fapt ilustrat, între altele, de desfacerea prin comerțul socialist a unui volum de mărfuri în valoare de 8,5 miliarde lei ; valoarea producției industriei mici și a prestărilor de servicii către populație s-a ridicat la 1.6 miliarde lei ; au fost date 

în folosință peste 6 500 apartamente.Analizind in spirit critic și autocritic activitatea din anul 1981, comitetul județean de partid a apreciat ca rezultatele obținute nu sint pe măsura posibilităților județului. Ca urmare a deficiențelor manifestate intr-o serie de unități economice, pe linia organizării și conducerii producției, a aplicării principiilor noului mecanism economico- financiar, precum și datorită unor greutăți cu care ne-am confruntat — îndeosebi în domeniul aprovizionării tehnico-materiale — am intrat în anul 1982 cu restanțe la producția fizică la unele produse, precum și la producția pentru export. Rămîneri în urmă s-au înregistrat și în agricultură, unde producțiile planificate, atît în sectorul vegetal, cît și în zootehnie, nu au fost realizate.Evaluind activitatea desfășurată in 1981 în lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la Plenara din noiembrie a Comitetului Central, considerăm că pentru toate aceste rămîneri în urmă comitetul județean de partid, biroul său, întregul activ al organizației județene de partid poartă o mare răspundere, revenindu-ne nouă, tuturor, datoria, obligația partinică de a acționa cu toată fermitatea și energia, in spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, pentru înlăturarea lipsurilor manifestate, pentru mobilizarea oamenilor muncii in direcția recuperării restanțelor și realizării planului pe acest an la toți indicatorii.în industrie, în centrul preocupărilor se află realizarea producției fizice, șl In primul rînd a producției pentru export, care urmează să crească în acest an cu 76 la sută față de realizările din anul trecut.Pentru a rezolva problemele ce se pun în aprovizionarea tehnico-mate- rială și acoperirea integrală cu contracte a producției, am inițiat, împreună cu conducerile întreprinderilor și centralelor economice, analize aprofundate, Ia care am invitat miniștri și alte cadre din conducerea ministerelor de resort, adoptînd măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale și îmbunătățirea cooperării, pentru prospectarea mai temeinică a piețelor externe.In scopul desfășurării ritmice a producției și al depășirii greutăților întîmpinate în alimentarea cu energie, am luat măsuri pentru replierea schimburilor în întreprinderi și modificarea orarului de funcționare a marilor consumatori de energie, folosirea rațională a acesteia, pentru cunoașterea și respectarea în toate întreprinderile a Decretului privind întărirea ordinii și disciplinei. In 

toate organizațiile de partid, în adunările oamenilor muncii din întreprinderi au fost și sint dezbătute cu exigență comunistă problemele ridicării calității produselor, ale Înnoirii și modernizării lor continue, folosind experiența bună dobîndită la întreprinderea de tractoare, unde, potrivit indicației date de dumneavoastră, s-a desfășurat o amplă acțiune pentru mobilizarea comuniștilor, a întregului colectiv la îmbunătățirea activității in fiecare loc de muncă, întărirea răspunderii muncitorești, a ordinii și disciplinei, pentru creșterea exigentei controlului de calitate, respectarea tehnologiilor de fabricație, ceea ce a determinat o schimbare în bine a situației economice din această mare întreprindere.In vederea realizării ritmului planificat pentru acest an de creștere eu 9,5 la sută a productivității muncii, s-au intensificat în toate întreprinderile preocupările pentru promovarea tehnicii și tehnologiilor avansate, îndeosebi prin dezvoltarea activității de autoutilare și coordonarea mai judicioasă a activității de cercetare și creație tehnico-științifi- că a specialiștilor, cercetătorilor și proiectanților din județul nostru. O influență pozitivă exercită in această direcție și acțiunea de reducere a personalului auxiliar, funcționăresc și indirect productiv, acțiune soldată, pină in prezent, prin trecerea in producție a 14 200 persoane.In același timp, înfăptuim, în continuare, așa cum ne-ați indicat, programul de reducere a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, de recuperare și repunere in circuitul economic a tuturor materialelor și pieselor reutilizabile, urmind să realizăm în acest an o reducere de 31,5 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă.Un obiectiv fundamental al activității desfășurate de organizația județeană de partid îl constituie aplicarea măsurilor de importanță excepțională inițiate de dumneavoastră în domeniul agriculturii. Dorim să exprimăm și cu acest prilej înalta prețuire și deplina adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru față de activitatea neobosită, pătrunsă de spirit novator, revoluționar pe care o desfă- șurați în scopul dezvoltării și modernizării acestei ramuri de bază a economiei naționale. Recentele legi și decrete adoptate în această privință au fost primite și în județul nostru cu viu interes și adîncă satisfacție. Ele au creat un climat de angajare mai puternică în rindurile largi ale oamenilor muncii, fapt reflectat în dezbaterile însuflețite, pă

trunse de spirit gospodăresc și de răspundere civică, purtate în adunările generale ale cooperatorilor, cu întreaga obște a satelor, în interesul sporit manifestat de lucrătorii ogoarelor pentru pregătirea in cele mai bune condiții a recoltei din acest an. Din calculele făcute rezultă că, la nivelul județului nostru, prin realizarea și depășirea livrărilor la fondul central, veniturile unităților agricole cooperatiste vor crește anul acesta cu peste 130 milioane lei, iar veniturile realizate din gospodăriile personale de membrii cooperatori și țăranii individuali vor spori în același timp cu peste 34 milioane lei. Totodată, ca urmare a aplicării noului sistem de retribuire a muncii în cooperativele agricole, veniturile membrilor cooperatori vor putea crește, anul acesta, in condițiile realizării planului, la peste 250 milioane lei. Stabilirea pe această cale a unui raport mai echilibrat între veniturile muncitorilor și cele ale țăranilor va avea, fără îndoială, o mare importanță pentru echilibrul economic dintre oraș și sat, dintre industrie și agricultură.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că în toate localitățile și pe ansamblul județului au fost elaborate programe de autoaprovizionare, cu sarcini și răspunderi concrete pe fiecare unitate socialistă și fiecare gospodărie personală. Desfășurăm o largă muncă politică de mobilizare a întregii populații, inclusiv a celei de la orașe, în vederea cultivării tuturor terenurilor disponibile și creșterii de animale pentru consumul propriu și contractarea de cantități sporite de produse la fondul de stat. Urmărim cu perseverență aplicarea programelor adoptate de comitetul județean de partid privind folosirea mai bună și creșterea fertilității solului, eliminarea excesului de umiditate, prin combaterea eroziunilor, lucrări de afînare, scarificare și de corectare a acidității pămîntului, asigurarea de semințe de calitate, din soiuri de mare randament, adecvate condițiilor locale, extinderea mecanizării lucrărilor agricole, dezvoltarea legumiculturii ș.a.In lumina orientărilor și sarcinilor pe care le-ați trasat, tovarășe secretar general, la recenta consfătuire de lucru de la Comitetul Central al partidului, am elaborat un program cuprinzător de măsuri pentru dezvoltarea zootehniei, ramură în care dispunem de tradiții bogate și de condiții naturale favorabile. Pentru creșterea efectivelor la nivelul stabilit prin plan au fost luate măsuri de organizare mai bună a reproducției și selecției, de reducere 

a pierderilor și sacrificărilor de necesitate, de ridicare a calității efec- tivului-matcă și dezvoltare a fermelor specializate pentru creșterea vi- țelelor de reproducție, amenajarea de maternități, creșe și sectoare de creștere a vițelelor, astfel încît să ajungem pe județ la un indice de natalitate de cel puțin 82 la sută la bovine și peste 95 la sută la ovine. Ținînd seama de importanța hotâri- toare pe care o are asigurarea bazei furajere, s-a trecut încă din vara anului 1981 la insămințarea a 7 600 ha pajiști cultivate, iar în toamnă au fost fertilizate circa 13 000 ha pajiști, urmînd ca în acest an să se fertilizeze 100 000 ha de finețe și pășuni și să se efectueze lucrări de întreținere pe 122 000 ha, prin mobilizarea tuturor deținătorilor de animale, a tineretului, a celorlalți locuitori ai satelor.Apreciind în mod autocritic că și In județul nostru s-au manifestat dezordine și risipă în folosirea furajelor, am trecut, potrivit indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la îmbunătățirea structurii culturilor, pentru a asigura în mai mare măsură furajele necesare fiecărei specii de animale, conform normelor stabilite și tradițiilor existente în acest domeniu în multe localități brașovene, la întărirea controlului, a ordinii" și disciplinei în toate fermele.Atît în Industrie, cît și în agricultură, punem un accent deosebit pe aplicarea fermă a principiilor auto- conducerii și autogestiunii, pe folosirea cît mai eficientă a pirghiilor mecanismului economico-financiar. In această ordine de idei, considerăm că, odată cu intensificarea eforturilor de reducere continuă a cheltuielilor de producție și ridicare a productivității muncii, se impun și măsuri pentru o mai bună corelare a prețurilor de producție cu cele de desfacere, astfel ca toate produsele și unitățile economice din industrie și agricultură să devină rentabile.Oamenii muncii din județul nostru înțeleg această cerință obiectivă expusă cu toată limpezimea de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Plenara din noiembrie a Comitetului Central al partidului. Majorarea prețurilor de desfacere cu amănuntul, în corelare cu costurile reale și prețurile de producție modificate, precum și cu creșterea veniturilor celor ce muncesc, răspunde intereselor dezvoltării continue a economiei naționale, întăririi alianței muncitorești-țărănești, îmbunătățirii aprovizionării populației, promovării unui consum ra

țional și va avea ca efect final asigurarea condițiilor pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Ținînd seama de sarcinile deosebit de complexe care stau in fața noastră in această etapă, acționăm pentru creșterea capacității de mobilizare a organizațiilor de partid, întărirea rolului lor conducător in toate sectoarele vieții economico-sociale, a legăturilor lor cu masele largi de oameni ai muncii, pentru îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă. Insușindu-ne în întregime aprecierile critice pe care le-ați făcut la Plenara din noiembrie a Comitetului Central, indicațiile șl sarcinile pe care le-ați trasat pentru creșterea eficienței muncii organizatorice și politico-educative, am orientat întreaga pregătire și desfășurare a adunărilor de dări de seamă și alegeri, precum și a adunărilor generale ale oamenilor muncii în direcția promovării și întăririi spiritului combativ, militant, revoluționar in munca și viața comuniștilor, a tuturor cetățenilor, a sporirii exigenței față de activitatea cadrelor din toate sectoarele.In încheiere, dorim să vă Încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Brașov vor acționa cu toată hotărîrea și energia pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, aducîndu-ne contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.A luat apoi cuvîntul tovarășul Stelian Comșa, maistru, secretar al comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii din întreprinderea „Electroprecizia" Săcele, care a spus :Mult stimata tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși.Trăim astăzi marea bucurie de a primi ca oaspeți de onoare ai județului Brașov pe mult iubitul și stimatul conducător al partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pe mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, intîlnire care putem spune că a intrat în cele mai bune tradiții ale Brașovului muncitoresc.Lucrez în întreprinderea „Electroprecizia" din Săcele, care a avut
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
din economie, a tuturor oamenilor 
muncii din Brașov. Desigur, pro
blemele care se pun în Brașov sînt 
valabile în egală măsură pentru 
toate județele, pentru toate orga
nele și organizațiile de partid, pen
tru toate colectivele de oameni ai 
muncii din întreaga țară.

Subliniind succesele importante 
din 1981 — care au fost realizate în 
condițiile grele de care am vorbit
— aș dori să adresez felicitări oa
menilor muncii din Brașov, tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, 
întregului popor, precum și urări 
de succese tot mai mari în reali
zarea în bune condiții a planului 
pe 1982. (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Industria românească a ajuns la 

un nivel de dezvoltare foarte înalt. 
Dacă m-aș referi, în primul rînd, 
la construcția de mașini — avînd 
în vedere ponderea importantă a 
acesteia în Brașov — trebuie să 
subliniez că ea s-a dezvoltat în 
ritmuri foarte înalte ; am creat pu
ternice întreprinderi, dotate cu teh
nica cea mai avansată, în stare să 
soluționeze orice problemă tehnică. 
Avem o metalurgie, de asemenea, 
puternică. Producem în întregime 
cantitatea de oțel de care este ne
voie și avem și un disponibil de 
cîteva milioane de tone. Deci avem 
toate posibilitățile ca metalurgia 
noastră să asigure nu numai canti
tativ, dar și calitativ cerințele eco
nomiei naționale cu oțeluri de 
înaltă calitate și toate specialități
le de metal.

Problema care se pune acum în 
construcția de mașini, în industria 
noastră in general, este aceea de a 
folosi această bază tehnico-mate- 
rială, de a asigura ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic și al calității 
producției. Cunoașteți bine cerințe
le existente pe plan mondial. Știți 
că trebuie să facem față unei 
concurențe destul de puternice din 
partea produselor similare realizate 
în țări cu o industrie mult mai 
veche decît a noastră. Este știut că 
uneori oamenii sînt înclinați să se 
uite la tradițiile tehnice, să 
considere că acestea trebuie avute 
în primul rînd in vedere. Cu atît 
mai mult pentru noi se impune 
să venim cu produse de calitate 
care să reziste oricărei comparații, 
să se poată impune pe piața in
ternațională din toate punctele de 
vedere. Cred că nu trebuie să 
insist asupra acestei probleme.

Sînt sectoare în industria noas
tră în general — și în Brașov în 
special — unde problema calității 
și a nivelului tehnic reprezintă 
astăzi una din sarcinile prioritare, 
căreia trebuie să-i consacrăm în
treaga activitate, zi de zi, ceas de 
ceas. Trebuie să facem astfel încît 
produsele românești să fie perma
nent la nivelul produselor similare 
realizate pe plan mondial și — 
dacă este posibil — să asigurăm 
chiar o superioritate a lor pentru 
a putea să asigurăm exportul nos
tru în mod corespunzător, o bună 
valorificare a metalului, a altor 
materii prime.

Problema calității se pune însă 
în toate sectoarele de activitate, nu 
numai în industria constructoare 
de mașini. Trebuie să facem totul 
ca Brașovul să ocupe un loc prin
cipal în realizarea produselor de 
înaltă calitate, avînd în vedere 
industria dezvoltată și experiența 

mai îndelungată pe care o avem 
i ici. Trebuie să pornim de la 

ptul că dispunem de o clasă 
muncitoare cu o înaltă tradiție de 
tehnicieni, deci de oameni ai mun
cii în stare să soluționeze orice 
problemă tehnică — și trebuie să 
le acordăm întreaga încredere, în
tregul sprijin, să acționăm pentru 
a rezolva în mod cît mai cores
punzător această problemă.

Este necesar să acționăm cu ho- 
tărîre în direcția creșterii produc
tivității muncii. Și în cursul vizitei 
de azi am văzut multe realizări 
importante, multe mașini-agregat 
care fac să crească productivita
tea de cîteva ori. Dar, alături de 
aceste exemplare foarte bune, lu
crează, în mare majoritate, mașini 
cu o productivitate scăzută. Este 
necesar să acționăm cu toată ho
tărîrea pentru luarea măsurilor 
tehnico-organizatorice necesare, 
pentru mecanizarea, automatizarea 
și microelectronizarea proceselor 
de producție, astfel încît să asigu
răm o creștere substanțială a pro
ductivității muncii.

Pentru Brașov, în acest cin
cinal, se pune problema să reali
zeze producția în întregime pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Mai mult chiar, noi dorim 
ca Brașovul să dea pentru alte 
platforme industriale noi din alte 
județe ceva oameni de înaltă cali
ficare, deci să realizeze aceasta 
chiar cu o anumită reducere a per
sonalului. Aceasta este posibil — și 
trebuie s-o realizăm — pe baza 
măsurilor de mecanizare, de auto
matizare, de bună organizare a 
muncii, legate, desigur, de crește
rea în continuare a nivelului de 
calificare al muncitorilor și specia
liștilor.

Trebuie să înțelegem că produ
sele noastre, pentru a putea să 
concureze la egalitate cu cele si
milare din străinătate, pe lîngă 
nivelul tehnic, ele trebuie să fie 
și rezultatul unei înalte producti
vități a muncii, deci să poată re
zista și la concurența în ce pri
vește prețurile. Aceasta necesită, 
de asemenea, măsuri hotărîte în 
direcția reducerii cheltuielilor ma
teriale, care sînt încă ridicate. In
dicele de folosire a metalului rea
lizat în Brașov nu ne poate mul
țumi. Dintr-o tonă de metal încă 
se mai aruncă 30—35 și, în unele 
cazuri, pînă la 40 la sută. Cu o 

asemenea folosire a metalului — 
ca să mă refer numai la aceasta 
— care include și energie, știți 
foarte bine, este evident că costul 
produsului nostru nu va putea să 
concureze din acest punct de ve
dere cu alte produse pe piața in
ternațională ; sau dacă vom vinde 
aceste produse, vom vinde cu 
un curs de revenire foarte ridicat, 
deci cu un export din venitul 
național, de fapt. Iată de ce 
trebuie să luăm toate măsurile 
necesare pentru folosirea rațională 
a metalului, a tuturor materiilor 
prime, pentru recuperarea și refo- 
losirea lor, pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor materiale.

Trebuie să acționăm cu hotărîre 
în direcția aplicării noului meca
nism economic, a accentuării auto- 
conducerii și autogestiunii în toate 
unitățile economico-sociale.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm exportului. în 1981 expor
tul pe total a crescut cu peste 11 
la sută, iar pe devize libere cu 
peste 13 la sută, în timp ce im
portul s-a redus, față de 1980, cu 
7 la sută pe total și cu peste 12 
la sută pe devize libere — ceea ce 
a asigurat o balanță comercială 
excedentară. Dar aceasta nu poate 
să ne mulțumească. Noi trebuia să 
exportăm mai mult ; chiar unită
țile din Brașov sînt datoare cu 
cîteva sute de milioane de dolari 
nerealizate în 1981. Realizarea în 
întregime a exportului în 1981 
ne-ar fi asigurat mijloacele nece
sare pentru a putea plăti unele da
torii externe ca urmare a impor
turilor din trecut — inclusiv în 
unitățile din Brașov — și, desigur, 
să facem față importurilor destul 
de mari de petrol, de minereu de 
fier, de cărbune cocsificabil și alte 
materii prime, pentru industria u- 
șoară — bumbacul și altele, care în 
întregime vin din import. De aceea, 
problema exportului constituie o 
necesitate pentru buna desfășurare 
a producției, pentru asigurarea im
porturilor de materii prime și ma
teriale de care avem nevoie pentru 
desfășurarea corespunzătoare a 
procesului de producție. Deși avem 
o balanță excedentară, nu putem 
fi mulțumiți, pentru că ea este sub 
posibilitățile pe care le-am avut 
in 1981 și sub necesitățile pe care 
le are economia noastră națională. 
Trebuie să facem totul pentru ca 
în 1982 să realizăm în întregime 
exportul, să acționăm pentru recu
perarea exportului nerealizat, să 
realizăm un export suplimentar 
față de plan, pentru a recupera 
nerealizarea din 1981. Să acționăm 
cu toată fermitatea pentru redu
cerea în continuare a importu
rilor. Aceasta cere însă soluțio
narea unor probleme cu forțele 
proprii, atît în ce privește mate
riile prime și sursele de energie 
care le putem dezvolta în țară, în
deosebi cărbunele, recuperarea e- 
nergiei și a altor materiale — cît 
și recondiționarea și refolosirea lor, 
ceea ce poate duce — și trebuie 
să ducă — la o reducere a impor
turilor, pentru a putea asigura 
buna desfășurare a întregii noastre 
activități, precum și a mijloacelor 
necesare atît importului, cît și 
plătii datoriei externe din trecut. 
Mă refer la trecut, pentru că, așa 
cum cunoașteți, în plenara Comi
tetului Central am subliniat din 
nou că sub nici un motiv nu vom 
mai apela la credite suplimentare.

în cursul anului 1981 am reali
zat o creștere a venitului național 
de peste 2 la sută. Nici această 
creștere nu ne poate mulțumi ; ea 
este rezultatul direct al nerealiză- 
rilor din industrie și agricultură, 
cît și al cheltuielilor încă mari de 
producție, îndeosebi al cheltuielilor 
materiale mari, care au diminuat 
creșterea mai puternică a venitu
lui național.

Este evident că pentru a asigura 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a țării, de ridicare cpntinuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului trebuie să asigurăm 
creșterea mai puternică a venitu
lui național, pentru că numai pe 
această bază vom putea să reali
zăm în -bune condiții prevederile 
planului nostru.

Cu toate acestea, trebuie să men
ționez că desfacerea de mărfuri 
prin comerțul socialist a crescut 
cu mult peste venitul național, cu 
4,3 la sută, iar veniturile bănești 
ale populației, din sectorul socia
list, cu peste 6 la sută. Este evident 
că aceasta nu poate fi considerat 
pozitiv, deoarece creșterea venitu
rilor nu poate și nu trebuie, în 
nici o împrejurare, să depășească 
venitul național. Dimpotrivă, aces
te venituri trebuie să fie sub a- 
ceastă creștere, avînd în vedere că 
din venitul național trebuie să 
cheltuim și pentru dezvoltarea for
țelor de producție, și pentru alte 
necesități, inclusiv pentru apăra
re; ca atare, nu putem să consu
măm mai mult. Dar nu putem să 
consumăm nici întregul venit na
țional. Deci, dacă dorim să reali
zăm — și trebuie să realizam — 
programul pe care ni l-am propus, 
este necesar să acționăm cu toată 
hotărîrea în vederea realizării pro
gramului de dezvoltare econamico- 
socială la toți indicatorii, a crește
rii puternice, în conformitate cu 
prevederile și chiar peste prevede
rile planului din acest an, a veni
tului național. Trebuie să pornim 
de la faptul că și în acest domeniu 
trebuie să realizăm prevederile pe 
întregul cincinal privind creșterea 
venitului național.

Nu doresc să mă refer la alte 
probleme. Sînt cunoscute prevede
rile planului pe 1982. La plenara 
din noiembrie le-am dezbătut pe 
larg; urmează acum să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru realiza
rea lor, să asigurăm buna desfă
șurare a întregii activități econo
mice, atît în industrie, cît și în 
agricultură.

De asemenea, este necesar să 
asigurăm dezvoltarea în mod co

respunzător a activității din cele
lalte sectoare economice, precum 
și în domeniul științei, învățămîn- 
tului, culturii. Pornim de la faptul 
că știința, cultura și învățămîntul 
reprezintă factori de bază pentru 
realizarea prevederilor dezvoltării 
economice și sociale. Numai pe 
baza celor mai noi cunoștințe ale 
științei vom putea asigura ridica
rea nivelului tehnic și calitatea 
producției noastre. Numai ridi- 
cînd nivelul de calificare și de 
cunoștințe al cadrelor noastre vom 
reuși să soluționăm în mod com
petent și rapid problemele tot mai 
complexe pe care le impune dez
voltarea noastră economică și so
cială.

De asemenea, este necesar să a- 
cordăm atenția corespunzătoare 
activității culturale, -muncii poli
tico-educative, formării omului 
nou, cu o înaltă conștiință socia
listă, care să acționeze întotdeauna 
în mod conștient în calitatea sa de 
proprietar, producător și benefi
ciar, de stăpîn a tot ceea ce se rea
lizează în România. Să facem 
deci ca, în toate împrejurările, 
clasa muncitoare să-și îndepli
nească în cît mai bune condiții ro
lul său de clasă conducătoare a so
cietății noastre socialiste 1 (Aplau
ze puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!").

In acest sens este necesar să 
perfecționăm continuu cadrul larg, 
democratic pe care îl avem, și 
care asigură participarea maselor 
populare la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Trebuie 
să fim permanent conștienți că 
participarea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor la conducerea în
tregii activități economico-sociale, 
dezvoltarea continuă a democra
ției muncitorești, revoluționare 
constituie factori de importanță 
deosebită pentru desfășurarea cu 
succes a construcției socialiste, 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 

\și înaintare spre societatea comu
nistă. (Aplauze puternice, prelun
gite; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm, în această perioadă, bu
nei organizări și desfășurări a a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii din toate sectoarele. Aceste 
adunări generale reprezintă, de 
fapt, adunarea proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor, a a- 
devăraților stăpîni ai României 
socialiste. Să facem astfel încît a- 
ceste adunări generale să asigure 
dezbaterea largă și puternică a 
problemelor complexe ale dezvol
tării, să asigure stabilirea, măsuri
lor pentru buna desfășurare a în
tregii activități. Să încurajăm să 
se manifeste cu putere spiritul cri
tic și autocritic împotriva lipsuri
lor și neajunsurilor. împotriva a- 
celora care nu-și îndeplinesc sar
cinile încredințate de partid, de 
stat și popor, să asigurăm ca în 
fruntea tuturor unităților să fie 
oameni capabili, hotărîți să facă 
totul pentru a servi patria, parti
dul, poporul, cauza socialismului 
și comunismului. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu * și poporul !“). Să 
facem astfel încît aceste a- 
dunări să devină, totodată, pu
ternice manifestări ale unității oa
menilor muncii în cadrul Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea partidului 
nostru comunist — forța politică 
conducătoare a societății — să 
ducă la întărirea acestei unități 
indestructibile, garanția succesului 
întregii noastre activități, a înfăp
tuirii politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. 
(Aplauze puternice. îndelungate; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
După cum este cunoscut, în 

cursul anului 1981 și în prima lună 
a acestui an au fost luate o serie 
de măsuri privind accentuarea 
autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești și — în acest cadru 
— pentru accentuarea autocondu
cerii și autoaprovizionării tuturor 
localităților țării noastre. Am por
nit de la faptul că manifestarea 
democrației socialiste, a participă
rii la conducere nu poate fi reală 
atunci cînd localitățile nu acțio
nează pentru a-și asuma răspun
derea nemijlocită în domeniul im
portant al bunei aprovizionări a 
oamenilor muncii cu tot ce este 
necesar. Cunoașteți că Programul 
de autoaprovizionare pe 1982 asi
gură baza necesară realizării pre
vederilor stabilite de planul pe 
1982. Consumurile de produse 
agroalimentare stabilite prin plan 
și prin programul de aprovizionare 
sînt asigurate pentru perioada 
pînă la noua recoltă, cu rezervele 
care le avem, inclusiv pentru pro
dusele animaliere, pornind de la 
numărul de animale pe care îl 
avem și care a fost asigurat fiecă
rui județ, în condițiile realizării 
greutății de tăiere. Și, după cum 
am mai menționat și altă dată, noi 
am stabilit niște norme de tăiere 
mult mai reduse decît se reali
zează în alte țări. Am stabilit pen
tru anul acesta la bovine 360 kg — 
deși normal nu ar trebui să tăiem, 
în nici un caz, sub 400 kg, dar 
trebuie să ajungem la 450—500 kg 
greutate la tăiere. La fel avem 
asemenea norme la porcine, la pă
sări, la oi.

Ceea ce se impune este, desigur, 
ca unitățile agricole de stat și coo
peratiste, țărănimea din zonele 
necooperativizate, producătorii a- 
gricoli, toți cei care dețin, sub o 
formă sau alta, o suprafață de pă- 
mînt să îl pună în producție, să 
acționeze pentru realizarea în 
bune condiții a producției stabili
te. Dacă se lucrează bine, se poate 

realiza chiar un plus de carne, de 
lapte, de ouă și de alte produse 
animaliere. Cu atît mai mult se 
pot realiza plusuri însemnate la 
producția vegetală, de legume, de 
fructe ș.a.

Este deci necesar să trecem cu 
toată hotărîrea la luarea măsurilor 
pentru înfăptuirea în întregime a 
prevederilor Programului de auto
aprovizionare, pentru realizarea 
producției, atît în sectorul de stat 
și cooperatist, cît și de întreaga 
țărănime. de toți deținătorii de 
teren agricol. Să dezvoltăm pu
ternic . creșterea animalelor și să 
crească volumul contractărilor și 
achizițiilor de produse agroalimen
tare, atît din sectorul de stat și 
cooperatist, cît și din sectorul ne- 
cooperatist. Am auzit aici, și m-a 
bucurat, ceea ce a spus primarul 
din comuna Bunești în legătură cu 
cantitățile livrate anul trecut și cu 
angajamentul de a livra cu 80 la 
sută mai mulț în acest cincinal. 
Desigur, trebuie înțeles însă că 
acest 80 la sută trebuie să înceapă 
cu anul 1982. în anul acesta tre
buie să se livreze ceva în plus față 
de 1981. Este necesar ca organele 
de partid, organele agricole, consi
liile populare să ia toate măsurile 
pentru realizarea în bune condiții 
a aprovizionării populației cu tot 
ce este necesar, asigurînd astfel 
înfăptuirea, și în acest domeniu, a 
prevederilor planului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Stimafi tovarăși,
Cunoașteți măsurile luate pri

vind actualizarea prețurilor în 
industrie * și, în ultima parte 
a anului 1981 și începutul a- 
nului 1982, și în agricultură. A- 
ceastă actualizare a prețurilor — 
așa cum am menționat încă în 1980 
și la plenara din noiembrie 1981 — 
a apărut necesară ca urmare a 
creșterii puternice a prețurilor pe 
plan mondial, a creșterii cheltuie
lilor de producție și la noi, a spo
ririi puternice a retribuției și, deci, 
a creșterii costurilor, care trebuie 
să-și găsească expresia în costul 
efectiv al producției.

Desigur, trebuie să acționăm în 
continuare pentru reducerea chel
tuielilor materiale, pentru ca o 
parte din aceste creșteri ale pre
țurilor la materii prime să le re
cuperăm prin reducerea consumu
rilor și prin recuperarea materia
lelor, recondiționarea și refolosirea 
lor. Dar chiar și în aceste condiții 
tot a apărut necesar — și 
este necesar — să facem această 
actualizare, să ținem seama de in
fluența creșterii prețurilor pe plan 
mondial. Aceasta este evident că 
s-a reflectat și în agricultură ; și 
la mașinile agricole au crescut 
prețurile, și la tractoare, și la com
bustibil, precum și alte cheltuieli 
materiale. Desigur, au crescut, în- 
tr-o anumită măsură, și cheltuie
lile de muncă. Toate acestea tre
buie — ca și în industrie — 
să-și găsească reflectarea în costul 
producției. Sigur, vrînd-nevrînd, 
ele se reflectă în prețul de cost; 
dar problema este ca prețul de 
desfacere al producției să țină sea
ma de costul real, să oglindească 
costurile și să asigure și un anu
mit beneficiu, obligatoriu pentru 
orice activitate economică. De la 
aceste necesități obiective am por
nit și în stabilirea noilor • prețuri 
din industrie, cît și a noilor pre
țuri de contractare și achiziții din 
agricultură. în industrie, mă refer 
la prețul de producție, în agricul
tură — la prețurile de achiziții și 
contractare, care cuprind în sine 
cheltuielile materiale, plus benefi
ciile, reprezentînd, de fapt, costui 
de producție, în fond, echivalent 
cu industria. A trebuit să facem 
acest lucru, ținînd seama și de 
faptul că multe din aceste prețuri 
în agricultură au rămas de ani de 
zile — unele chiar mai mult de 
10—15 ani — nemodificate. Este 
evident că ele nu constituiau un 
stimulent pentru producătorii a- 
gricoli, chiar pentru întreprinde
rile de stat, pentru cooperativele 
agricole, deoarece fiecare trebuie 
totuși să-și desfășoare rentabil ac
tivitatea, iar retribuția lor este le
gată nemijlocit de rezultatele ob
ținute în producție.

Pe baza măsurilor stabilite s-a 
ajuns la o majorare a prețurilor 
produselor agricole cu peste 25 mi
liarde lei, la nivelul producției pla
nificate pe 1982. în medie se poate 
spune că această creștere este a- 
proape de 30 la sută ; desigur, la 
unele produse — dealtfel s-au pu
blicat — creșterea este mai mare, 
la altele mai mică. La aceasta tre
buie Jnsă să mai adăugăm și chel
tuielile de transport și comerciale, 
care și ele au crescut, ținînd seama 
de creșterea prețului combustibilu
lui și celelalte — și care fac ca, 
pentru a ajunge la consumatori, 
produsele să includă și aceste chel
tuieli, ce constituie o parte compo
nentă a prețului de desfacere. Pe a- 
ceastă bază, veniturile țărănimii vor 
crește cu circa 25 la sută. Am con
siderat că acest lucru este de im
portanță deosebită, asigurînd ast
fel un raport mai bun între veni
turile oamenilor muncii din indus
trie și alte sectoare și veniturile 
din agricultură, apropiind, desigur, 
veniturile din agricultură de cele 
din industrie, dar păstrând, totuși, 
un anumit raport, ținînd seama de 
cheltuielile mai mari ale oameni
lor muncii din orașe.

Pe această bază considerăm că 
am ajuns aproape la un raport 
corespunzător între veniturile din 
industrie și agricultură și că vom 
crea condiții ca oamenii muncii 
din agricultură să aibă venituri 
corespunzătoare, să rămînă să lu
creze în agricultură, ca tineretul 
să nu se mai uite numai spre oraș 
și să înțeleagă că și în sat, lucrînd, 

poate avea venituri corespunză
toare. Ne gîndim chiar ca o parte 
din muncitorii din orașe, mai cu 
seamă cei necalificați sau cu o 
slabă calificare, să se întoarcă îna
poi în agricultură. Noi trebuie să 
înțelegem că agricultura nu se 
poate face fără oameni, tovarăși ! 
Am ajuns la o asemenea situație 
încît este necesar și se impune să 
asigurăm un raport corespunzător 
între venituri, care să determine 
menținerea și dezvoltarea forței de 
muncă în agricultură. în mțilte co
mune, dacă m-aș referi la Brașov, 
au ajuns să lucreze aproape numai 
bătrini și un număr de femei, nici 
ele tinere. Or, nu se poate să nu 
ne preocupe această situație din 
agricultură. Consider că comitetul 
județean de partid și consiliul 
popular vor trebui să la măsuri 
pentru ca, pînă în primăvară, să 
asigure, mai cu seamă în zooteh
nie, forța de muncă necesară pen
tru buna desfășurare a întregii ac
tivități.

Deci, de la aceste considerente 
am pornit și în majorarea prețu
rilor, și în stabilirea retribuției 
pentru oamenii muncii din agri
cultură.

Ținînd seama de toate acestea, 
pe baza calculului de pînă acum, 
apare necesar să majorăm prețu
rile la produsele agroalimentare cu 
circa 35 la sută. Desigur, și aici va 
fi o creștere diferențiată. La unele 
produse, unde prețurile sînt ne
schimbate de acum 25 de ani, creș
terile vor fi mult mai mari ; la 
altele vor fi creșteri chiar de 
10—15 la sută — dar mă refer 
la medie.

Am considerat necesar să stabi
lim, cu acest prilej, și un raport 
mai bun între diferite produse, în 
funcție de valoarea lor nutritivă, 
de cheltuielile de producție, spre 
a asigura o cointeresare corespun
zătoare pentru producerea tuturor 
sortimentelor și produselor de care 
populația are nevoie pentru un 
consum cît mai rațional. Toate 
acestea avem în vedere să le apli
căm încă în luna aceasta. Sigur, 
vom publica toate acestea la 
timpul corespunzător; ele vor fi 
cunoscute, le vom discuta în toate 
întreprinderile, cu toți oamenii 
muncii.

Așa cum am spus încă la plena
ra din 1980 și apoi la plenara din 
noiembrie 1981, vom face această 
majorare a prețurilor la produsele 
agroalimentare în acest an, asigu
rînd o compensație corespunzătoa
re, în așa fel ca, pe ansamblu, în 
1982, retribuția reală, avînd în ve
dere și creșterea acestor prețuri, 
să reprezinte, la sfîrșitul anului, 
o creștere de 1,5 la sută față de 
1980. Deci realizăm această majo
rare a prețurilor Ia produsele 
agroalimentare ca urmare a creș
terii prețurilor de achiziții și con
tractare și a celorlalte cheltuieli, 
în condițiile unei compensații co
respunzătoare și asigurării chiar a 
unei creșteri a. veniturilor reale 
ale oamenilor muncii. Avem în 
vedere ca în 1983, aplicînd în con
tinuare măsurile de creștere a 
retribuției, retribuția reală să a- 
jungă, față de 1980, la circa 4 la 
sută, deci o creștere reală cu 4 la 
sută.

Evident, această compensație nu 
va fi uniformă; ea va fi 
diferențiată în raport de catego
riile de oameni ai muncii, ținînd 
seama că și normele de consum, pe 
care le vom publica peste puțin 
timp — dar toată lumea le cunoaș
te — sînt diferențiate ; una este 
consumul celor care lucrează la 
muncă grea, pentru că și efortul 
este mai mare, alta este consumul 
celor care lucrează în birouri, de 
exemplu, unde, după normele in
ternaționale, ar trebui să nu se de
pășească un consum de 2 300—2 500 
calorii, și aceasta considerîndu-se 
mult. Noi, în medie, avem un con
sum de peste 3 300 calorii. Dar, în 
cadrul acestei medii, este evident 
că cei cu muncă grea obligatoriu 
trebuie să consume mai mult. E- 
xistă diferențe între consumul ce
lor mai în virstă și al copiilor sau 
al celor care muncesc și al pensio
narilor. în mod necesar, în cazul 
celor care nu mai desfășoară o ac
tivitate fizică sau intelectuală, con
sumul se reduce în mod corespun
zător.

Deci, în stabilirea acestei com
pensații n-am mers pe o uniformi
tate, ci am ținut seama de diferen
țierea de consumuri, de eforturi, 
în prima grupă vor fi cei cu mun
că grea, care vor primi ceva mai 
mult decît necesarul față de creș
terea medie a cheltuielilor pe lună; 
dar toți muncitorii vor primi peste 
media de compensație reieșită din 
această creștere. Am luat în calcul 
și necesitatea ca pînă la creșterea 
retribuției în 1983 — dealtfel ne 
gîndim ca această compensație s-o 
includem în retribuție — și cu ceea 
ce vor realiza în 1983 să asigurăm 
respectarea nivelurilor și diferen
țierilor între diferite categorii de 
oameni ai muncii.

în actualele condiții am consi
derat necesar să acordăm pentru 
toți copiii care primesc în momen
tul de față indemnizație de la stat 
— care se ridică aproape la 
4 800 000 de copii — o compen
sație care acoperă, în linii ge
nerale, cheltuielile ce se vor 
efectua pe baza creșterii prețurilor 
la desfacerea produselor agroin
dustriale. De asemenea, va avea 
loc o creștere a pensiilor, tot în 
mod diferențiat, și tot sub formă 
de compensație, care va fi inclusă, 
de fapt, în pensie — ca și în re
tribuție — în așa fel încît aceste 
compensații vor acoperi în între
gime cheltuielile și se va asigura, 
așa cum am menționat, o creștere 
reală a retribuției cu 1,5 la sută 
la sfîrșitul acestui an.

Am pornit de la faptul să reali
zăm această creștere a prețurilor 
produselor agricole, în așa fel în
cît să nu fie afectate veniturile oa

menilor muncii, aceasta fiind încă 
o expresie a politicii partidului, a 
orînduirii noastre socialiste, care 
pune pe primul plan omul, care 
face ca tot ceea ce se realizează 
în societate să contribuie la creș
terea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului — 
scopul suprem al politicii partidu
lui, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ce o edificăm 
în România. (Aplauze puternice).

Desigur, nu vreau să ascund că 
aplicarea acestor măsuri cere efor
turi foarte serioase din partea e- 
conomiei naționale, deoarece, pînă 
la urmă, toate acestea trebuie să 
le includem în costurile de produc
ție. Fiind incluse în retribuție, tre
buie să se reflecte în costurile de 
producție, pentru că nu avem altă 
sursă — și deci se impun măsuri 
suplimentare față de prevederile 
planului cu privire atît la creș
terea producției, dar mai cu seamă 
la reducerea cheltuielilor materia
le, cu tot ce se cuprinde aici. Se 
impune să luăm toate măsurile și 
să întocmim programe speciale în 
toate unitățile, în toate orașele, în 
toate județele, pentru a le aplica. 
Dacă nu vom face acest lucru și 
vom veni cu o sumă destul de mare, 
de peste 25 sau 26 miliarde lei, pe 
piață și nu vom avea acoperirea 
cu marfă și cu reducerea cores
punzătoare a cheltuielilor, aceasta 
nu va duce la o îmbunătățire a 
nivelului de trai. Acest lucru tre
buie să fie bine înțeles de noi toți, 
de activul de partid și de stat, de 
toți oamenii muncii, de întregul 
nostru popor. Aplicarea acestor mă
suri cere o îmbunătățire a activi
tății noastre economice în toate 
domeniile, o creștere mai puterni
că a eficienței economice, a veni
tului național — singura cale care 
asigură creșterea reală a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Trebuie să înțelegem că aceste 
măsuri constituie o necesitate atît 
pentru înfăptuirea în condiții mai 
bune a noului mecanism economic, 
a autoconducerii, autogestiunii, a 
autoaprovizionării, cît și pentru 
realizarea unui raport mai echitabil, 
în spiritul echității socialiste, între 
industrie și agricultură. Aceste mă
suri constituie o necesitate obiec
tivă — și în România construcția 
socialistă nu se poate realiza fără 
a se ține seama și a se aplica în 
mod corespunzător legitățile eco
nomice obiective. Orice ignora
re a lor nu poate decît să 
ducă la grave prejudicii în întreaga 
dezvoltare economico-socială, în 
ridicarea generală a gradului de 
civilizație al poporului.

Să fim pe deplin conștienți că 
alianța muncitorească-țărănească 
trebuie să se reflecte, în primul 
rînd, tocmai în domeniul econo
mic, al unei colaborări economice 
care să asigure condiții corespun
zătoare de viață și unora și altora, 
că alianța politică fără o colabo
rare economică nu este de conce
put și nu poate fi viabilă. Prin a- 
cesțe măsuri noi determinăm o în
tărire și mai puternică a acestei 
colaborări economice în toate do
meniile, și în primul rînd în do
meniul producției materiale, al 
raportului corespunzător între ve
nituri, între prețul produselor in
dustriale și prețul produselor agri
cole.

Trebuie să nu uităm însă că 
avem obligația să luăm atitudine 
fermă împotriva oricăror tendințe 
speculative. Prețurile stabilite la 
produsele agricole sînt bune, aco
peră pe deplin cheltuielile și asi
gură un beneficiu. Se pot găsi însă 
speculanți, unii oameni înapoiați 
care să considere că pot să încalce 
aceste prețuri și să încerce să ob
țină venituri și mai mari. Singura 
cale de a obține venituri mai mari 
este să se producă mai mult. Orice 
gospodărie — și de stat, și coope
ratistă, și particulară — pe baza 
producției, la prețurile actuale, 
poate cîștiga nelimitat, dacă pro
duce și vinde statului la prețuri
le stabilite. Prețurile sînt mai 
mult decît acoperitoare. Trebuie 
respectate în întregime prevederi
le legii care stabilesc că produsele 
agricole nu se pot desface decît 
prin unitățile de stat și, în limi
tele stabilite pentru unele produ
se, de către producători. Trebuie să 
sporim contractările, achizițiile de 
produse agroindustriale și să apli
căm cu fermitate prevederile legi
lor dacă vor apărea acțiuni de spe
culă într-un domeniu sau altul.

Noi avem prețuri sigure în in
dustrie ; produsele industriale nu 
se pot vinde — și de fapt nu se 
vînd — decît prin intermediul co
merțului de stat la prețuri oficiale. 
Același lucru trebuie să facem și 
în producția agricolă. Aceasta con
stituie o altă latură a alianței eco
nomice dintre muncitori și țărani. 
Realizînd în domeniul economic 
această alianță, pe baza*  interese
lor comune ale dezvoltării socia
liste, vom întări și alianța politi
că, făcînd astfel ca alianța, cola
borarea dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, să devină tot mai puter
nică — baza de neclintit a orîn- 
duiirii noastre socialiste.

Doresc să menționez, și în acest 
cadru, că avem toate condițiile ca, 
pe baza măsurilor stabilite, a pro
gramului de autoaprovizionare, să 
se realizeze prevederile planului 
privind nivelul de trai, consumu
rile concrete, care la unele pro
duse agroalimentare sînt chiar mai 
mari decît în multe țări. în ace
lași timp, trebuie să înțelegem că 
nu putem să consumăm mai mult 
decît producem, că depinde numai 
de noi, de muncitori, țărani, inte
lectuali, de celelalte categorii so
ciale, de întregul nostru popor — 
de fapt de toți producătorii, care 
sînt și proprietari, sub o formă sau 
alta — să se facă totul pentru a 
obține creșterea continuă a pro
ducției industriale și agricole, pen
tru a spori continuu avuția națio

nală. Fiecare trebuie să fie con
știent că nu poate să aibă asigu
rate condiții mai bune de viață 
decît în cadrul avuției naționale, 
că- nu există o avuție particulară. 
Noi am lichidat pentru tot
deauna inegalitățile sociale, a- 
suprirea, proprietatea particula
ră, am stabilit un raport echita
bil între veniturile mari și venitu
rile mici, deci am înlăturat ne
dreptățile proprii societății capita
liste. Nimeni, în socialism, nu 
poate fi mai bogat — luînd pe an
samblu — decît este societatea în 
general. Bogăția tuturor, a fiecăruia 
în parte, este legată de bogăția ge
nerală a țării. Acestea sînt princi
piile socialismului — și trebuie să 
le aplicăm cu fermitate în toată ac
tivitatea noastră. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Aș dori să mai menționez un 
lucru legat de diferențierea acestei 
compensații. Am mers pînă la o 
anumită limită a retribuției, destul 
de înaltă, dar celor cu venituri mari 
am considerat că nu este drept să 
le dăm acum compensații. Facem 
acest lucru și pentru a putea să 
realizăm, în acest fel, înfăptuirea 
prevederilor privind realizarea ra
portului corespunzător între veni
turile mari și mici. Deci, un anu
mit număr, care nu depășește cred 
100 de mii de oameni, pe totalul 
economiei naționale, nu vor bene
ficia de aceasta. Mi se pare că sînt 
chiar mai puțini cei care nu vor 
beneficia. Mă refer la cei cu veni
turi mari, dar cred că aceasta este 
în spiritul echității, al dreptății so
ciale. Desigur, este evident că aici 
intră și miniștrii, intră și directo
rii, inclusiv și președintele țării. 
(Vii și puternice aplauze).

Cam acestea ar fi principiile de 
la care pornim și pe care le avem 
în vedere la stabilirea atît a noi
lor prețuri, cît și a compensațiilor 
pentru toate categoriile de oameni 
ai muncii.

Subliniez încă o dată că este ne
cesar să înțelegem că luarea acestor 
măsuri constituie o necesitate pen
tru buna desfășurare a activității 
noastre economice, ținînd seama de 
schimbările mari în raportul de 
prețuri pe plan internațional, de 
creșterea cheltuielilor de producție 
în țară — atît în industrie, cît și în 
agricultură — și de necesitatea de 
a asigura o cointeresare corespun
zătoare a activității din agricultură 
și o oglindire a cheltuielilor de pro
ducție din agricultură în prețurile 
de desfacere a produselor agroali
mentare.

Trebuie să acționăm cu toată ho
tărîrea și să înfăptuim prevederile 
planului, chiar să le depășim acolo 
unde avem desfacerea asigurată, în
deosebi la export, mă refer la in
dustria prelucrătoare, la materii 
prime și energetice — unde realiza
rea suplimentară a producției este 
nelimitată — în agricultură, unde, 
de asemenea, este nelimitată. Să 
producem mai mult și vom pune 
astfel o bază și mai trainică în
făptuirii Programului partidului, a 
planului cincinal actual, și în, do
meniul creșterii nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
nostru.

Avem toate condițiile pentru a 
asigura realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului și 
în domeniul producției materiale, 
și în domeniul ridicării nivelului 
de trai material și spiritual, și în 
celelalte domenii de activitate. 
Consider că oamenii muncii din 
Brașov, comitetul județean, activul 
de partid și de stat trebuie să 
facă totul încît Brașovul — care 
ocupă primul Ioc în ce privește 
dezvoltarea industrială — să-și 
aducă aportul corespunzător la 
dezvoltarea generală a țării.

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale, deoare
ce e cunoscută politica noastră. Am 
vorbit nu de mult despre aceasta și 
am subliniat faptul că problema 
fundamentală este astăzi aceea a 
dezarmării, a păcii, a opririi am
plasării de rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa și a înlătură
rii celor existente. Trebuie să fa
cem totul — și România este 
hotărîtă să acționeze împreună cu 
celelalte țări — pentru a realiza 
acest obiectiv, pentru o lume a 
colaborării, a păcii, pentru a în
lătura războaiele din viața inter
națională. (Aplauze puternice, pre
lungite).

în încheiere, doresc să-ml ex
prim convingerea că oamenii mun
cii din Brașov — la fel ca întregul 
nostru popor — organizația de 
partid din Brașov, toate conduce
rile colective, consiliile oamenilor 
muncii, organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă vor 
acționa cu întreaga răspundere și 
cu întreaga forță pe care o au pen
tru a-și îndeplini sarcinile de mare 
răspundere și pentru a face ca, 
anul acesta, Brașovul nu numai să 
îndeplinească planul, dar să ocupe 
un loc cît mai fruntaș în întrecerea 
dintre toate județele țării. Și eu aș 
vrea ca județul dumneavoastră să 
se situeze o dată pe locul unu, dacă 
este posibil! (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul!1*).

Vă urez succese cît mai mari 
în toate domeniile, multă sănătate 
și multă fericire, tovarăși! (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.!**,  „Ceaușescu și po
porul!", „Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu la mulți ani!".

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm și de puternică unitate, toți 
cei prezenți se ridică in picioare și 
ovaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central, pentru secretarul 
general al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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VIZITA DE 1UCRU A TOVABĂȘI I I INICOLAE CEAUȘESCU1N .1HDE I1L BRAȘOV
Intilnirea cu activul de partid și de stat din județul Brașov
(Urmare dîn pag. a Il-a)deosebita cinste și onoare să primească vizita dumneavoastră.Pentru cei peste 6 000 de oameni ai muncii — români, maghiari și germani — din întreprinderea noastră, reîntîlnirea cu dumneavoastră a constituit un fericit prilej de a vă raporta că sarcinile pe care ni le-ați dat la intilnirea precedentă au fost realizate in întregime. Așa cum ne-ați indicat, am introdus în fabricație noi tipuri de echipamente pentru autovehicule, de motoare electrice, au fost aplicate și extinse tehnologii moderne, mici consumatoare de energie și combustibili. Am extins sectorul de autoutilări, reușind să realizăm, în concepție și prin forțe proprii, utilaje și instalații în valoare de peste 110 milioane lei. De asemenea, acționînd pentru punerea în valoare a puternicului potential creator al oamenilor muncii, am' stimulat activitatea de creație tehnico-științifică, fapt ce a determinat ca numai în anul 1981 să aplicăm în producție 29 invenții și inovații, cu o eficiență economică de 10 milioane lei, ocupînd astfel locul I pe județ și pe minister.Toate acestea au condus la reduce- rea cu peste 15 la sută a consumu- rilor de materii prime și materiale, precum și la diminuarea substanțială a importurilor, îndeosebi la grupa produselor electronizate și a echipamentelor electronice pentru motoarele diesel.Prin măsurile politice și tehnico- organizatorice luate în primul an al actualului cincinal, colectivul nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a reușit să îndeplinească sarcinile de plan la producția fizică, producția-marfă, la costurile de producție, să-și onoreze toate contractele cu beneficiarii interni și externi.Cu toate acestea, noi sîntem con- știenți de faptul că avem încă importante rezerve nevalorificate, mai ales în ceea ce privește reducerea cheltuielilor materiale, folosirea deplină a capacităților de producție, a timpului de lucru, asigurarea unui climat de înaltă exigență și responsabilitate muncitorească, în condițiile aplicării neabătute a autogestiunii economico-financiare și autocondu- cerii muncitorești. Desigur, pornind de la sarcinile complexe și de mare răspundere ce ne revin în acest_ an și pe întregul cincinal, în adunările de partid, în cele ale oamenilor muncii, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii au analizat într-un înalt spirit critic și autocritic activitatea desfășurată și și-au exprimat hotărîrea de a acționa cu fermitate pentru eliminarea lipsurilor și a neajunsurilor existente, pentru organizarea superioară a producției și a muncii, pentru aplicarea în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, in vederea realizării exemplare a indicatorilor de plan, cantitativi și calitativi.Ne preocupăm In continuare de Întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliului oamenilor muncii, ale organizațiilor de masă și obștești.Vă rog să-ml permiteți, mult iubite -tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresez în numele comuniștilor, al muncitorimii și al tuturor locuitorilor orașului Săcele — români, maghiari și germani — urarea caldă de mulți ani, sănătate și multă putere de muncă pentru înfăptuirea marilor obiective ale Programului partidului nostru, spre binele și prosperitatea poporului român și înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.în cuvîntul său, tovarășul Mihai Rogoz, muncitor, secretarul comitetului de partid de la secția turnătorie nouă de fontă a întreprinderii de autocamioane Brașov, a spus :Mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Cu sentimentele de adîncă emoție și nemărginită bucurie cu care v-am întîmpinat astăzi, noi, toți cei ce muncim în marea întreprindere de autocamioane brașoveană, dorim să exprimăm din adincul inimii, de la această tribună, călduroasa mulțumire și profunda noastră recunoștință pentru grija permanentă pe care o manifestați față de colectivul nostru de muncă, pentru orientările și indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat și de data aceasta.Am avut astăzi posibilitatea să vă raportăm despre felul în care am muncit și realizările pe care le-am obținut în producție. Rezultatele cu care am încheiat anul 1981 nu sînt mulțumitoare, fapt pentru care simțim pe deplin răspunderile ce ne revin. Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am parcurs, totuși, o etapă importantă 

Moment din timpul Intilnirll cu activul de partid șl de stat din județul Brașov

In formarea unei noi gîndiri economice. Menționez, în acest sens, experiența pe care am dobîndit-o în confruntarea cu concurența pe noile piețe de desfacere, necesitatea vitală a permanentei înnoiri și modernizări a produselor, a creșterii competitivității lor. Așa cum cunoașteți, am trecut la fabricația de serie a autocamionului special în formula 6X6, am realizat autoșasiurile pentru autobasculantele și autocamioanele cu caroserie metalică, solicitate de beneficiarii noștri externi. Am asimilat autocamionul tot-teren în formula 4X4, echipat cu motor de 154 CP, și am trecut la însușirea altor produse cu totul noi și de mare complexitate, pe care am avut cinstea să vi le prezentăm în cursul vizitei de astăzi. în prezent depunem, așa cum ne-ați indicat, eforturi pentru trecerea cit mai rapidă la fabricația punților de 13 tone, la echiparea autovehiculelor cu cutii de viteze cu cuplu sporit, cu roți avînd o concepție constructivă nouă, precum și cu alte echipamente care să sporească nivelul tehnic și estetic al produselor.Organizația de partid din Întreprinderea noastră a acordat o deosebită atenție studierii expunerii magistrale pe care ați prezentat-o la Plenara Comitetului Central al partidului din noiembrie 1981, însușin- du-și întru totul ideile, aprecierile și sarcinile referitoare la problemele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a țării, spiritul revoluționar, militant In care abordați aceste probleme și formulați soluțiile cele mai adecvate pentru valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale națiunii noastre.în acest spirit, în adunările de partid, în cele generale ale oamenilor muncii, ale U.T.C., de sindicat și ale organizațiilor democrației și unității socialiste a fost analizată pe larg activitatea desfășurată, s-au scos în evidență neajunsurile existente în activitatea noastră și s-au stabilit căile și măsurile pentru eliminarea acestora, pentru creșterea exigenței față de muncă, față de rezolvarea problemelor complexe cu care ne confruntăm.Doresc ca, în numele marelui colectiv al întreprinderii de autocamioane, să exprim sentimentele de adîncă prețuire și recunoștință pe care vi le purtăm, mult stimate tovarășe secretar general, pentru atenția deosebită și măsurile pe care le-ați inițiat în vederea dezvoltării agriculturii, care au fost primite și de către noi, muncitorii, cu deplină aprobare, văzînd în toate acestea un factor deosebit de important în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare echilibrată a economiei naționale, de creștere continuă a bunăstării celor ce muncesc.înțelegem să răspundem grijii statornice pe care o purtați față de interesele supreme ale poporului, ale patriei, printr-o muncă organizată, dișciplinată, de înalt randament, dind produse de calitate superioară, competitive pe piața externă.în numele tuturor comuniștilor, al celorlalți constructori de autocamioane din Brașov, exprim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul nostru muncitoresc de a acționa cu hotărîre, în lumina noilor și prețioaselor orientări și indicații pe care ni le-ați dat, in vederea ridicării întregii noastre activități la nivelul înaltelor exigențe pe care le-ați definit pentru etapa actuală și de perspectivă.Luînd cuvîntul, tovarășa Marioara Ojog, maistru, secretar de partid la secția finisaj, membru în consiliul oamenilor muncii la întreprinderea de stofe „Carpatex" Brașov, a spus :Mult stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,întîmpinîndu-vă astăzi cu nemărginită bucurie și entuziasm în întreprinderea de stofe, am trăit un moment caracteristic pentru democrația orînduirii noastre socialiste, în care conducătorul iubit al partidului șl al țării a venit în mijlocul celor care, cu truda brațelor și a minții, prelucrează bunuri materiale, demonstrînd prin aceasta locul și poziția însemnată pe care clasa muncitoare le deține în statul nostru socialist. Aș vrea să știu în ce țară a mult trîmblțatei democrații burgheze șeful de stat vine în mijlocul muncitorilor ca să se sfătuiască cu ei, și, nu o dată, ci ca o metodă permanentă de lucru, ca o stare firească într-o țară în care muncitorii, țăranii, ceilalți oameni ai muncii dețin puterea și o folosesc în interesul poporului, al progresului său material și spiritual, așa cum se intlmplă la noi ?Colectivului nostru i s-a făcut încă o dată marea cinste de a se întîlni cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de a primi și cu acest prilej indicații și orientări în vederea ridicării pe un plan și mai înalt a întregii activități eco

nomice. Acționînd hotărit în sensul promovării autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, urmînd cu consecvență Îndemnurile dumneavoastră, așa cum am avut bucuria de a vă raporta, stimate tovarășe secretar general, colectivul nostru a obținut în anul 1981 rezultate importante. Astfel, produsele noi și modernizate au reprezentat 28 la sută din totalul producției- marfă, față de 22,7 la sută, cît era prevăzut în plan, ceea ce a făcut ca în colecția întreprinderii să intre 813 noi sortimente, comparativ cu 600, cît fuseseră stabilite. în secția finisaj, unde îmi desfășor activitatea, am aplicat tehnologii care permit folosirea coloranților românești, dimi- nuind în mare măsură importurile. Planul de producție a fost astfel elaborat încît să corespundă cu cererile pieței, evitînd să producem ceea ce nu are asigurată desfacerea.în aceste condiții, unitatea noastră a depășit în anul 1981 principalii indicatori de plan, fizici, valorici și de eficiență, creîndu-se o bază trainică pentru îndeplinirea angajamentelor pe întregul cincinal 1981—1985. Producția netă peste plan a însumat 2,3 milioane lei, producția-marfă 8,9 milioane lei, Iar beneficiile suplimentare 2,2 milioane lei. Productivitatea muncii a fost cu 600 lei mai mare decît cea prevăzută. Vă raportăm că am reușit să realizăm un spor de 15,6 la sută la valoarea produselor exportate direct sau prin cooperare și că am depășit planul de calitate cu 4,8 la sută.Am asigurat, totodată, utilizarea mai completă a capacităților de producție, a fondului de timp prin ridicarea pregătirii profesionale și a calificării personalului muncitor și am acționat cu mai multă energie pentru introducerea mai rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice.Sîntem convinși că realizările a- nulul trecut se cer amplificate prin- tr-o mobilizare și mai mare a capacităților creatoare ale colectivului, prin antrenarea tuturor rezervelor disponibile la creșterea eficienței economice. Ne preocupă în continuare diminuarea cheltuielilor materiale, valorificînd din plin resursele refolosibile, cu atît mai mult cu cît, în 1981, am economisit pe această cale materii prime echivalînd cu 700 mii mp țesături, fără a afecta calitatea produselor.în urma creșterii prețurilor de livrare a unor materii prime, materiale, combustibil, cu toate eforturile depuse de noi, costurile de producție au crescut substanțial la unele sortimente. Pentru a asigura echilibrul financiar al întreprinderii, se impune ca și la produsele noastre să se coreleze mai judicios prețurile de desfacere cu cele de producție.Mulțumindu-vă, încă o dată, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru atenția cu care ați analizat activitatea noastră, conturîndu-se șl de această dată acțiunile de viitor, noi, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „CARPATEX" ne angajăm să muncim cu dăruire și Înaltă răspundere pentru a îndeplini și depăși sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, sporind și mai mult contribuția noastră la satisfacerea cerințelor economiei naționale și la buna aprovizionare a populației cu bunuri de larg consum.La rîndul său, tovarășul Iosif Varga, directorul întreprinderii de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Codlea, a spus :Mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Am avut cinstea de a participa la recenta consfătuire de lucru de la Comitetul Central al partidului, consacrată problemelor dezvoltării zootehniei — domeniu în care lucrez de aproape 30 de ani. Am ascultat cu emoție și viu interes excepționala dumneavoastră cuvîntare ținută cu acel prilej, mult stimate tovarășe secretar general, care reprezintă un adevărat program de dezvoltare, într-o concepție nouă, a zootehniei, o chemare adresată nouă, tuturor lucrătorilor din acest sector, de a îmbina armonios experiența de secole a țărănimii cu metodele raționale, fundamentate științific, pentru creșterea de animale cu valoare productivă ridicată.Din păcate, unii specialiști și chiar cadre de conducere din agricultură au ignorat ani de-a rîndul experiența șl tradiția acestor vrednici crescători de animale, apelind la soluții și tehnologii străine, inadecvate realităților și posibilităților noastre. Fără îndoială că și nouă ne revine o mare răspundere în această direcție, pentru că ne-am obișnuit să așteptăm în mai toate problemele indicații de la organele centrale, în loc să acționăm cu inițiativă și spirit gospodăresc pentru a folosi din plin toate resursele locale.

Anul trecut, unitatea noastră și-a îndeplinit planul de livrare a cărnii la fondul de stat în proporție de 101 la sută, planul de purcei la naștere a fost depășit cu aproape 6 000 de capete, a fost realizat integral, la sfîrșitul anului, planul la total efective și matcă. îndeplinirea integrală a măsurilor inițiate de dumneavoastră In domeniul agriculturii, realizarea unei corelări judicioase a prețurilor — necesitate de bază în condițiile autoconducerii și autogestiunii — vor avea, desigur, efecte dintre cele mai favorabile și pentru creșterea accentuată a producției și eficienței economice în unitatea noastră.în spiritul sarcinilor trasate de dumneavoastră, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am luat deja măsuri pentru a obține un număr suplimentar de cel puțin 10 000 purcei pentru a-i dirija la micii producători. Ne preocupăm, totodată, de a găsi soluții simple și ieftine de adaptare a tehnologiei pentru hrănirea porcilor, ca, de exemplu, introducerea jgheaburilor echipate cu racleți de dimensiuni mici pentru administrarea furajelor concentrate, rădăcinoaselor și grosierelor, realizarea unui sistem simplu la capătul jgheaburilor pentru asigurarea unui nivel constant și a unei rezerve de apă pentru 3—4 ore, renunțînd la actualul sistem destul de complicat, care la orice defecțiune întrerupe furnizarea apei pentru adăpat.Vreau să spun aici că animalele n-au înșelat niciodată pe om, însă noi, oamenii, am deprins practica de a le face o viață nenaturală, între betoane masive, fără lumină și cu aer administrat artificial, cu o hrană adusă de la mari distanțe și cu mari cheltuieli. Pentru unitățile similare de tip industrial d» creștere și în- grășare a porcilor consider că este necesar să se atribuie suprafețe de teren apropiate care să asigure necesarul de masă verde și posibilitatea de a scoate la pășune și soare în special animalele de reproducție. Aceasta ar duce și la reducerea consumului de cereale și, in mod sigur, la creșterea fecundității și obținerea de produși viguroși.în Încheiere, vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al întregului nostru colectiv de oameni ai muncii, să exprim sentimentele noastre de înaltă prețuire și dragoste fierbinte față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita și strălucita activitate ce o desfășurați în funcțiile de supremă răspundere în conducerea partidului și statului, pentru politica înțeleaptă promovată de dumneavoastră cu consecvență revoluționară, care răspunde intereselor fundamentale ale tuturor fiilor țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să vă dorim din inimă ani mulți in deplină sănătate și putere de muncă.A luat apoi cuvîntul Florea Cos- tache, frezor, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea mecanică nr. 2 Brașov, care a spus tMult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,îmi revine cinstea să vă raportez că tineretul brașovean este puternic animat de hotărîrea de a înfăptui neabătut indicațiile dumneavoastră de excepțională importanță, date la Plenara Comitetului Central al partidului din noiembrie anul trecut, privind dinamismul, spiritul revoluționar, dăruirea și abnegația care trebuie să caracterizeze întreaga organizație a Uniunii Tineretului Comunist.în această privință, noi, tinerii muncitori din județul Brașov, ca dealtfel întregul tineret al țării, avem în munca și viața dumneavoastră un strălucit exemplu de militant revoluționar și patriot înflăcărat, care, din fragedă tinerețe, in condițiile aspre ale ilegalității, ați luptat cu eroism și dăruire fără seamăn pentru apărarea intereselor sacre ale poporului, a independenței și demnității patriei. Folosim și acest prilej pentru a exprima înalta noastră cinstire și admirație pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați, pentru înălțarea mărețului edificiu al socialismului și comunismului pe pă- mîntul României, activitate care însuflețește inimile milioanelor de tineri ai patriei.Fiind convinși că spiritul și atitudinea revoluționară se măsoară în primul rînd prin faptele de muncă, vă raportăm că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, am acționat cu mai multă hotărîre pentru mobilizarea tinerilor Ia realizarea sarcinilor de plan ce revin județului, contribuția noastră fiind concretizată, între altele, în acțiuni desfășurate în sprijinul producției șl lucrări efectuate prin muncă patriotică în valoare de aproape o jumătate miliard lei.O altă acțiune în care ne aflăm angrenați este aceea a introducerii

Intîlnire plină de căldură, emoționantă, la întreprinderea de stofe „Carpatex*în circuitul economic a unor materiale refolosibile, domeniu in care aportul nostru este de peste 8 milioane lei.Este foarte adevărat că, așa cum ați apreciat dumneavoastră, uneori elanul și spiritul revoluționar rămîn doar niște vorbe frumoase care se spun în adunările de tineret. Trebuie să facem mult mai mult pentru ca spiritul de angajare comunistă, revoluționară, de dăruire — dacă e nevoie pînă la sacrificiul suprem — să caracterizeze munca și viața fiecărui tînăr. Ne-am propus, mult iubite tovarășe secretar general, să inițiem mai multe acțiuni cu adevărat tinerești, atractive, pline de viață, care să asigure educația în spiritul dragostei profunde față de patrie și partid. Minunata noastră patrie, care ne este tuturor o adevărată mamă, este locul unde ne-am născut și am crescut sub părinteasca grijă a partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Aici ne găsim rostul suprem al vieții noastre, pregătindu-ne temeinic să continuăm marea operă a înaintașilor, ducînd peste decenii și veacuri gloria poporului român, aspirațiile sale de pace și libertate, de independență și suveranitate.în formarea șl dezvoltarea acestor Înalte virtuți, proprii partidului și poporului nostru, așteptăm un sprijin mai mare din partea scriitorilor, artiștilor, a realizatorilor de filme, ale căror lucrări nu vin Întotdeauna în sprijinul activităților cu caracter educativ pe care le întreprindem.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că ne vom spori eforturile in munca consacrată înfăptuirii Programului partidului, dăruind partidului și patriei tot ceea ce avem mai bun în mintea și inima noastră.Silvia Tătaru, inginer-șef la C.A.P. Hălchiu, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, a spus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă ElenaCeaușescu,în numele membrilor cooperatori, al mecanizatorilor . și al celorlalți lucrători din cooperativa agricolă de producție Hălchiu, vă adresez cele mai vii mulțumiri pentru grija permanentă pe care o manifestați pentru progresul agriculturii, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Apreciem în mod deosebit importanța economică și politică a recentelor decrete, care așază pe baze mai echitabile activitatea din agricultură, relațiile dintre industrie și agricultură, cu efecte deosebit de pozitive pentru întărirea schimbului de mărfuri dintre oraș și sat și întărirea alianței dintre clasa muncitoare, țărănime și ceilalți oameni ai muncii. Numai din primele de producție cooperativa noastră are posibilitatea să realizeze în 1982 venituri suplimentare de peste 7 milioane lei, ceea ce ne va permite sporirea fondului de producție, creșterea volumului de investiții, precum și sporirea venitului membrilor cooperatori.Pentru a beneficia efectiv de venituri suplimentare cît mai mari, trebuie să acționăm mai energic pentru sporirea producțiilor. Anul trecut, in condiții climatice puțin favorabile, am realizat la hectar 3 400 kg grîu, 3100 kg orzoalcă, 20 100 kg cartofi, 36 000 kg sfeclă, 22 000 kg legume. De asemenea, am obținut 2 300 litri lapte pe vacă furajată. Pentru acest an sîntem pregătiți să obținem rezultate mai bune. Am executat arături adinei, de bună calitate, pe întreaga suprafață, semănături de toamnă cu densitate și în stare de vegetație corespunzătoare, precum și fertilizări cu îngrășăminte organice pe suprafețe mult mai mari, avînd asigurate și condiționate semințele necesare. Vom încheia, pînă la 15 februarie, reparațiile la tractoare șl mașini, efectuind mici adaptări la utilajele existente, pentru a putea lucra cu agregate complexe, purtate de un singur tractor.Adunarea generală a cooperatorilor, care a avut loc zilele trecute, și-a manifestat deosebita satisfacție față de noul sistem de retribuire, care duce Ia creșterea cu peste 25 la sută a veniturilor obținute din munca prestată în C.A.P. Aceasta stimulează în mod deosebit participarea la muncă a cetățenilor comunei, care s-au angajat să execute manual și mecanic întregul volum de lucrări.Odată cu ansamblul de măsuri luate pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru creșterea retribuției în unitățile agricole cooperatiste, considerăm că este necesară și o așezare mai bună a prețurilor de desfacere, care să țină seama de mărirea cheltuielilor de producție și de beneficiul absolut necesar în activitatea oricărei unități economice.Am pășit în acest an cu un program nou și amplu de activitate, cu hotărîrea fermă de a munci mai 

bine, mai organizat, pentru a obține rezultate tot mai bune.Ca oameni ce avem asemenea preocupări, nu putem să nu fim îngrijorați de amenințările tot mai grave la adresa păcii, muncii creatoare, produse de cursa nestăvilită a înarmărilor, ale manifestării brutale a politicii de forță în relațiile internaționale.Ca femeie, soție și mamă, țin să vă mulțumesc din adîncul inimii, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru politica de pace și cooperare între popoare, pe care o promovați cu atîta ardoare și perseverență, pentru marile inițiative și acțiuni cu răsunet mondial, îndreptate împotriva cursei înarmărilor, pentru reluarea cursului spre destindere, pentru întărirea securității și păcii In întreaga lume.Doresc să vă încredințez, stimate tovarășe secretar general, că noi, cei care locuim în comuna Hălchiu, avem permanent în memorie adevărul că numai muncind pentru obținerea unor producții mai mari, mai îmbelșugate ne aducem modesta contribuție la dezvoltarea patriei noastre socialiste și la susținerea politicii partidului și statului nostru, pentru bunul cel mai de preț, pacea, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.In cuvîntul său, tovarășul Ioan Roth, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei Bunești, a spus :Mult stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Ideile șl indicațiile dumneavoastră cu privire la înfăptuirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale au avut un puternic răsunet și în comuna Bunești, în care trăiesc înfrățiți și muncesc în strînsă unitate familiile de români și germani.In localitatea noastră există 976 gospodării, care dețin terenuri în folosință, din care numai 873 gospodării cresc animale și păsări. Din această cauză revin, în medie, în fiecare gospodărie o bovină, aproape 3 ovine și 1,5 porcine. Cu toate acestea, anul trecut din gospodăriile populației s-au livrat la fondul de stat aproape 200 tone carne, peste 6 800 hl lapte de vacă, circa 500 hl lapte de oaie și 680 000 bucăți ouă, ceea ce a adus gospodăriilor din comuna noastră venituri de peste 5 milioane lei.Ținînd seama de sarcinile ce ne revin din programul de autoaprovi- zionare, organizația comunală de partid și consiliul popular au pus în dezbaterea obștii problema sporirii efectivelor de animale în gospodăriile populației și a creșterii productivității acestora, astfel încît, pînă în 1985, livrările de carne din această sursă să sporească cu circa 80 la sută față de nivelurile actuale. Avem convingerea că acordarea primelor pentru producția livrată la fondul de stat va stimula și mai mult creșterea animalelor în comuna noastră, în special a bovinelor și ovinelor, pentru care avem încă mari posibilități ce sînt insuficient valorificate.Cunoaștem cu toții că sursa de furaje cea mai sigură pentru realizarea sporurilor de producție necesare sînt pajiștile naturale. în condițiile noastre, acestea, deși sînt situate pe dealuri cu pante înclinate, pot asigura în totalitate furajele pentru efectivul nostru de 5 300 bovine și 15 400 ovine. Ne-am propus să realizăm peste 24 milioane unități nutritive, revenind în jur de 4 200 unități pe hectar, adică o producție de 21 000 kg masă verde. Pentru aceasta am stabilit up program de măsuri și acționăm pentru sporirea productivității pajiștilor naturale, avînd posibilitatea să dublăm în următorii doi, trei ani producția de masă verde la hectar.In preocuparea noastră pentru sporirea producției animaliere ținem in permanență seama de măsurile indicate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, la consfătuirea de lucru de la Comitetul Central, privind asigurarea unor furaje care să înlocuiască din concentratele folosite pentru porci și păsări, în acest sens, am hotărît să extindem cultura porumbului siloz, a sfeclei furajere, a lucernei și trifoiului, care au condiții bune în zona noastră.în vederea realizării prevederilor din programul de autoaprovizionare, desfășurăm o intensă activitate politică de lămurire și clarificare a problemelor cu fiecare gospodar, stabilind sarcinile de producție și de livrare la fondul de stat pe fiecare gospodărie.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru creșterea contribuției comunei noastre la fondul central al statului, la mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare, răspunzînd astfel preocupărilor dumneavoastră atît de bogate pentru dezvoltarea agriculturii și înflo

rirea satului, pentru bunăstarea și fericirea oamenilor muncii, pentru înaintarea țării pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.
In încheierea întîlnirii cu 

activul de partid al județului 
Brașov a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină aprobare și satisfacție, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea cuvîntării, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :în numele comitetului județean de partid, al activului său, al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii brașoveni — români, maghiari, germani — vă adresăm mulțumirile noastre fierbinți și pline de recunoștință pentru cuvîntarea de excepțională importanță rostită în adunarea noastră.Am reținut cu toată atenția aprecierile și indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat șl ne însușim întru totul observațiile și cri- ticile dumneavoastră atît de îndreptățite privind lipsurile din activitatea noastră.Sîntem hotărîți să acționăm cu toată dăruirea și abnegația pentru a realiza o îmbunătățire radicală în întreaga activitate a organizației județene de partid, pentru a obține rezultate superioare în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate, pe măsura potențialului și a resurselor județului nostru.Exprimînd încă o dată Întreaga gratitudine și bucurie pentru vizita de lucru și întîlnirea cu activul de partid și de stat al județe, ai, vă adresăm din adîncul inimii, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, cele mal calde urări de sănătate și putere de muncă, viață îndelungată și bogată în înfăptuiri, spre binele și fericirea poporului nostru, pentru înflorirea și propășirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Trăiască Partidul Comunist Romă în frunte cu secretarul său generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu !Dind expresie acestor gîndurl și sentimente pe care le împărtășesc în aceste momente deosebite, partici- panții rostesc cu dragoste și stimă numele partidului nostru comunist și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aclamă pentru minunatul nostru popor, constructor al socialismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare.Atmosfera însuflețită în care ia sfîrșit întîlnirea este întregită de momentele vibrante ce au loc în holul Casei armatei, unde corul muncitorilor feroviari din Brașov intonează — in semn de profund omagiu adus secretarului general al partidului — cîntecul, atît de îndrăgit, atît de scump tuturor, „Partidul, Ceaușescu, România", precum și tradiționala melodie „La mulți ani !".La ieșire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați din nou cu nemărginită dragoste și stimă de un mare număr de locuitori ai Brașovului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie manifestărilor de caldă simpatie ale mulțimii.O gardă militară, constituită cu prilejul plecării tovarășului Nicolae Ceaușescu din municipiul Brașov, prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Luîndu-și rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat, de la oamenii muncii brașoveni, secretarul general al partidului le-a adresat tuturor urări de noi succese în activitatea ce o desfășoară, multă sănătate și fericire.Prin întreaga sa desfășurare, prin importanța problemelor dezbătute, prin deosebita însemnătate a măsurilor stabilite, vizita secretarului general al partidului s-a înscris ca un nou moment de referință în viața județului Brașov și locuitorilor săi. Comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile brașovene s-au angajat să acționeze, printr-o mobilizare exemplară a tuturor energiilor creatoare, prin întărirea ordinii și disciplinei, prin creșterea simțului de răspundere, pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, pentru realizarea în cele mai bune condiții a importantelor sarcini ce revin municipiului și județului Brașov în perioada actualului cincinal, pentru transpunerea în fapt a însufleți- toarelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.
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Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Confederației Senegambia DAKAR*- Cu prilejul investirii dumneavoastră ca președinte al Confederației Se- z^negambia, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală șl succes în îndeplinirea înaltei misiuni Încredințate.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta tot mai puternic in viitor, spre binele popoarelor lor, al păcii, independenței naționale, înțelegerii și colaborării între toate statele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist PeruanCu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, vă adresez cele mai cordiale felicitări șl urări de succes in activitatea dumneavoastră de mare răspundere încredințată de partid, in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al VIII-lea extraordinar al Partidului Comunist Peruan.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan, bazate pe stimă și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul partidelor noastre, al popoarelor român și peruan, al cauzei generale a păcii, destinderii, securității și independenței naționale, al colaborării in întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare transmis cu prilejul zilei mele de naștere.Apreciez în mod deosebit acest mesaj și, la rîndul meu, doresc să vă exprim aceleași sentimente prietenești.

BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ In bazinul carbonifer de pe Valea Trotușului, județul Bacău, a fost deschisă noua mină Filigeni. Prima lună de activitate a constituit și primul succes in muncă : 200 tone de cărbune de bună calitate extras peste prevederile planului.■ Printr-o folosire mai bună a timpului de lucru și a utilajelor din dotare, Fabrica de prefabricate din beton Alexandria a realizat, peste plan, in luna ianuarie, panouri mari din care se pot construi 8 apartamente. La mai multe I■ Pentru introducerea tehnologiei de recondiționare a blocului motor și a carcaselor din fontă la tractoare, prin operațiuni efectuate la rece, o echipă de muncitori și specialiști de la S.M.A. Tg. Mureș a fost distinsă cu premiul I pe țară, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Cu această tehnologie au fost reparate, în cursul anului 1981, peste 2 000 blocuri motor.■ Răspunzînd solicitărilor populației din zonele colinare și montane necooperativizate, colectivul întreprinderii mecanice pentru agricultura și industrie alimentară din Botoșani a început pregătirile tehnologice pentru asimilarea în fabricație a unui tip de plug și a unei prășitoare cu tracțiune animală.■ Anul acesta, în București se vor da în folosință 27 000 de apartamente și 640 locuri în cămine de nefamiliști, 245 săli de clasă, grădinițe cu 450 locuri și creșe cu 350 locuri.■ Primii 500 de oameni ai muncii au inaugurat noua și moder

cinema
a Bietul Ioanlde : TIMPURI NOI 
(lo 61 iu) — 9; 12; 16; 19.
• Non stop: BUZEȘTI (50 43 5S) —
16.30: 18; 20.
• Maria Mirabela : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30. DACIA 
(50 35 94) — 8; 10; 12: 14; 16: 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) — 8; 10: 12; 
14; 16; 18; 20 FLAMURA (85 77 12) — 
8; 10: 12; 14: 16; 18: 20.
■ Toate mi se tntimplă numai mie : 
SALA MICA A PALATULUI — 10;
12,30.
a Invigătorul : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30: 17.30: 19.30.
• Capitolul al doilea : VIITORUL — 
10; 12. MIORIȚA (14 27 14) — 8; 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• 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;
20.15. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13 ‘ 15’ 17: 19: 21.
e ’ Călăuza : STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16,15; 19,15. 

na bază de tratament balnear construită în stațiunea Eforie Nord. Ea dispune de cabinete de hidro, electro și kinetoterapie, de săli pentru cele mai diverse proceduri medicale recuperatorii. Beneficiarii bazei de tratament au condiții optime de cazare și masă în două mari hoteluri, date de curînd in folosință.■ Tînărul colectiv de oameni al muncii de la Combinatul de fire sintetice din municipiul Vaslui își produce, cu forțe proprii, o gamă iargă de piese de schimb pe care pînă acum le importa. Acțiunea a căpătat o mare amploare odată cu înființarea, in luna ianuarie a acestui an, a unui atelier propriu de proiectare specializat în asimilarea de piese de schimb și dispozitive.■ Expoziția cu vînzare a corpurilor de iluminat din municipiul Cluj- Napoca prezintă peste 100 de lampadare, candelabre, veioze, corpuri cu neon, lămpi de masă și birou, aplice - realizate de întreprinderi specializate din Timișoara, București, Cluj-Napoca. Modelele, in majoritate noi, moderne, cu luminozitate bună se disting și prin consumul redus de energie electrică.■ La întreprinderea de geamuri din Tîrnăveni au fost puse în funcțiune două noi instalații de alumi- nizare a sticlei plane pentru oglinzi destinate industriei mobilei și unităților din cadrul Ministerului Industriei Ușoare. Aceste instalații, realizate în țară, duc la eliminarea consumului de azotat de argint.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
CENTRAL (14 12 24) — 8; 11; 14; 17; 
20.
• Ultima cursă : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Astrid, dragostea mea : PACEA 
(60 30* *85)  — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pietonii aerului: GIULEȘTI (17 55 45)

A Teatrul Național (14 7171) — sala 
mică : Examenul — 15, Cheile orașu
lui Breda — 20, (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 15, Ifigenia — 
20, (sala mică a Palatului) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
A Opera Română (13 18 57) : Olande
zul zburător — 19.
A Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Oklahoma — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 45) : 
O zi de odihnă — 15, Voluptatea 
onoare! — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Cum se numeau cei pa
tru Beatles ? — 15. Infidelitate con
jugală — 19.30.

— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mașina zburătoare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9,15;
10,45; 12,15; 13,45; 15,15. Mondo umano
— 17; 19,45; 20,15 : DOINA (16 35 38).
• Atentatul : EFORIE (13 04 83) — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• Oglinda spartă : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15; 13 30; 15J45.; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(1'5 87 67) — 9; 13,30; 18,
• Ciociara : CAPITOL (16 29 17) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
e Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8: 10: 12: 14: 16; 18; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10: 12; 14;
16; 18: 20.
• 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.
• Bronco TU» : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; lt?f: 13.30; 15.45; 18;
20.15. GLORIA (47 46 75) — 8; 10: 12:
14; 16: 18; 20. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.

Primire la primul ministru al guvernului tvTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Ernest Stern, prim-vicepreședinte la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care efectuează o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, a fost evidențiată buna colaborare dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cei 10 ani de cind țara nastră este membră a acestui organism internațional. In cursul convorbirii au fost apreciate rezultatele obținute în legătură cu proiectele economice din industrie, transporturi și agricultură finanțate
Plecarea delegației partidelor socialiste din BelgiaVineri dimineața a părăsit Capitala delegația partidelor socialiste din Belgia, condusă de Guy Spitaels, președintele Partidului Socialist Valon, care, la invitația C. C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră.Din delegație au făcut parte Jef Ramaekers, membru al Biroului National al Partidului Socialist Flamand, prim-vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, președinte de onoare al Asociației culturale „Dacia", Michel Viseur, membru al Comisiei militare a Partidului Socialist Valon, consilier al președintelui P. S. Valon,

„Luna cărții la sate"Organizată în cadrul Festivalului național „Cintarea României", sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Uniunii centrale a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntului. Consiliul Central al U.G.S.R., U.N.c’a.P.,C.C. al U.T.C., cu celelalte organizații de masă și obștești. „LUNA CĂRȚII LA SATE", ajunsă la a XXII-a ediție, este dedicată anul acesta aniversării a două decenii de la încheierea cooperativizării a- griculturii.Suita de acțiuni ce se desfășoară în tot cursul lunii februarie în numeroase comune și sate, la cămine culturale, in școli, biblioteci, cluburi și unități agricole de stat și cooperatiste, precum și in librării cu prilejul „Lunii cărții la sate" cuprinde intilniri ale editorilor și autorilor cu cititorii, recitaluri de poezie patriotică, revoluționară.

vremea
Tițnpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 februarie. în țară : Vremea va fi 
rece și geroasă, îndeosebi în primele 
nopți. Cerul va .fi variabil mai mult 
senin în sudul țării. Spre sfîrșitul in
tervalului. pe alocuri, in jumătatea de 
nord va ninge. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 20 și minus 10 
grade în jumătatea de nord a țării, lo
cal mai scăzute pînă la minus 28 de

• Hangar 18 : LIRA (31 71 71) — 15,30;
18; 20, GRIVITA (17 08 58) — 8; 10;
12; 14; 16; 18; 20.
• Vulcanul : VOLGA (79 71 26) — 9: 
11.,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS 
(21 49 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Yankeii : POPULAR (35 15 17) —
15,30; 19.
a Toată lumea este a mea : FLA
CĂRA (20 33 40) — 10; 13; 16; 19.
A Imigranți în Brazilia : ARTA 
(213186) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.

teatre 

din resursele financiare acordate de B.I.R.D. Totodată, au fost analizate modalitățile de extindere a relațiilor de colaborare cu această bancă. In același timp, s-a efectuat un schimb de păreri in legătură cu principalele probleme economice și financiar- bancare internaționale.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Petre Gigea, ministrul finanțelor, Gheorghe Popescu, președintele Băncii de Investiții, și Ion Rușinaru, președintele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.(Agerpres)
Emy Spelkens, responsabilă cu probleme internaționale a P. S. Valon.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația belgiană a fost salutată de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C. C. al P.C.R. , Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C. C. al P.C.R. , Paula Prio- teasa, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.A fost prezent Yves Vercauteren, ambasadorul Belgiei la București.(Agerpres)
închinată păcii și colaborării între popoare, concursuri inspirate din lectura unor volume, vitrine și expoziții de carte, consfătuiri și schimburi de experiență ale bibliotecarilor.Acțiunile Întreprinse sînt menite să asigure o nouă calitate a muncii cu cartea, adîncirea conținutului ei politico-educativ și informativ, intensificarea difuzării cărții in rîndul locuitorilor din comune și sate, cuprinderea mai largă a specialiștilor, a cadrelor didactice, a celorlalte categorii de intelectuali din mediul rural în organizarea și desfășurarea acțiunilor de propagandă a . cărții, toate acestea contribuind la stabilirea unei legături mai strinse intre autori, editori, cititori, librari și bibliotecari, la înțelegerea fenomenelor vieții contemporane, a complexității procesului de edificare socialistă in patria noastră, a locului pe care il ocupă cartea in viața oamenilor.

grade în estul Transilvaniei șl între 
minus 15 și minus 5 grade în rest, iar 
cele maxime între minus 10 și zero 
grade, local mai ridicate, îndeosebi in 
zonele deluroase. Local, ceață cu depu
nere de chiciură. In București : Vreme 
rece și geroasă noaptea, mai ales în 
prima pajte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 10 și minus 5 grade, mai coborîte 
în prima noapte pînă la minus 17 gra
de, .iar cele maxime între minus 2 și 
plus 2 grade. Dimineața și seara ceață 
cu depunere de chiciură. (Ileana Mihăi- 
lă, meteorolog de serviciu).

A Teatrul Mic (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma asupra anemonelor —
19.30.
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
a Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 15, Sentimental tan
go — 20.
a Teatrul ..Nottara“ (59 31 03) — sala 
Magheru : Idioata — 15, Jocul vieții
— 19,30, (sala Studio) : Pensiunea 
doamnei Olimpia — 15. Scoica de 
lemn — 19.
a Teatrul Giuleștl (14 72 34) Povestea 
unei iubiri — 15. Pericle — 19,30.
a Teatrul evreiesc (20 39 70) : Specta
col de floclor evreiesc — 18.30.
• Teatrul ,.Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase —
19.30, (sala Victoria, 50 58 65) : Idolul 
femeilor — 19,30.
a Ansamblul ,,Rapsodia română" 
(13 13 OO) : La fintina dorului — 19.
a Teatrul .,Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
A A.R.I.A. (13 53 75) — la Palatul 
sporturilor și culturii) : Spectacol 
mu zi cal-distractiv — 18.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10. Albă ca zăpada și 
cei șapte pitici — 17.30.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : 
Osul de pește fermecat — 17.
a Circul București (11 (M 20) : Fan
tastic circ — 16; 19.30.

PROGRAMUL 1
11,00 Viața satului. Din sumar : a La 

zi în agricultură. — Stadiul re
parațiilor la mașinile agricole — 
Legea retribuției în C.A.P. — re
portaj la C.A.P. Bragadiru — Co
relarea prețurilor de vinzare cu 
prețurile de achiziție a Aspecte 
de la adunările generale ale coo
peratorilor a Buletin agrometeo- 
rologic • Teatrul TV : „Dealul 
din inima cîmpiei" de Gheorghe 
Vlad. Partea a Il-a a Virtuozi ai 
acordeonului : Vasile Pandelescu 
a Invitații Studioului 4 : Ana 
Toma

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînâ
17,10 Handbal masculin : România — 

Cehoslovacia. Repriza a II-a,
Transmisiune directă de la Plo
iești

17,45 Săptămîna politică
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Teleenciclopedia
21,00 Film serial : „Tranzacția" — epi

sodul 4
2L,45 Concursul de muzică ușoară ro

mânească „Melodii ’81"
22,40 Telejurnal a Sport
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.25 Agenda pionierilor
20,35 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Sălaj. Emisiune realizată în 
colaborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiște

21.25 imagini din Noua Zeelandă
21,50 Tinere talente muzicale din Iași
22,40 Telejurnal a Sport
23,00 închiderea programului

Știri sportive• In urma rezultatelor înregistrate in partidele întrerupte (Sax — Ambroz remiză; Ciocâltea — Spiridonov 0—1 ; Pavlov — Farago 0—1), clasamentul final al turneului zonal masculin de șah de la Băile Hercu- lane este următorul : 1. Zoltan Ribli (Ungaria) — 15,5 puncte, 2. Mihai Șubă (România) — 13,5 p, 3. Gyula Sax (Ungaria) — 13,5 p, 4—7, Florin Gheorghiu (România), Peter Lukacs (Ungaria), Aleksander Sznapik (Polonia), Jozsef Pinter (Ungaria) — cite 12 puncte, 8—10. Jan Ambroz (Cehoslovacia), Ivan Farago (Ungaria), Lubomir Ftacnik (Cehoslovacia) — cite 11,5 p, 11. Istvan Csom (Ungaria) — 10,5 p, 12—16. Ivan Radulov (Bulgaria), Vlastimil Jansa (Cehoslovacia), Krum Gheorghiev (Bulgaria), Eduard Meduna (Cehoslovacia), Wlodzimierz Schmidt (Polonia) — cite 9,5 p, 17—18. Venceslăv Inkiov'(Bulgaria), Nikolai Spiridonov (Bulgaria) — cite 9 p, 19—20. Victor Ciocâltea (România), Petar Velikov (Bulgaria) — cite 8,5 p, 21. Mircea Pavlov (România) — 7 p, 22. Mihai Ghindă (România) — 6 p.După cum s-a anunțat, primii 3 clasați au obținut calificarea pentru turneele interzonale (Mihai Șubă a ocupat în final locul doi, datorită u- nui coeficient Sonneborn mal bun), pentru celelalte două locuri urmînd să se dispute un turneu de baraj între Gheorghiu, Pinter, Lukacs și Sznapik. Data și locul de disputare a acestui turneu vor fl stabilite ulterior.• în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în America Centrală și in America de Sud, selecționata divizionară de fotbal a României a intilnit la Tegucigalpa reprezentativa Hondurasului, care se pregătește pentru turneul final al campionatului mondial din Spania. Jocul s-a incheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0.După cum transmite agenția spaniolă de știri „E.F.E.", meciul a fost rapid și spectaculos, echipa română prestind un joc energic, care a pus de multe ori la grea încercare apărarea gazdelor. Comentatorul a- celeiași agenții subliniază, de asemenea, comportarea deosebită a apărării și mai ales a portarului Ducadam.Formația română a jucat în următoarea alcătuire : Ducadam — Mihai Marian. Zare, Iorgulescu, Rednic, Klein, Andone, Boloni, Petcu, Turcu, Gabor.• Competiția internațională de scrimă „Cupa Europei" la sabie desfășurată la Budapesta s-a încheiat cu o splendidă victorie a echipei Steaua București (Ioan Pop, Marin Mustață. Cornel Marin. Alexandru Chiculiță). urmată in clasamentul final de Ujpest Dozsa Budapesta, Ț.S.K.A. Moscova și Honved Budapesta. In finală, scrimerii români au întrecut cu 9—4 formația Ujpest Dozsa. Pentru locul trei Ț.S.K.A, Moscova a învins cu 8—6 pe Honved.
Azi, în cadrul „Daciadei" 

Concurs automobilistic 
pe poligonul I.T.B.La tradiționalele concursuri de fotbal, volei, popice, tenis de masă, șah. orientare turistică, organizate în fiecare an pentru membrii săi — circa 22 000 — asociația sportivăI.T.B. a adăugat din acest an și un campionat intern de automobilism, venind astfel în întîmpinarea solicitărilor numeroșilor iubitori ai a- cestui sport tehnico-aplicativ. Campionatul — organizat in cadrul competiției naționale „Daciada" — are un caracter de masă, dar constituie, așa cum ne spunea președintele asociației, Gh. Aldea, și un prilej de selecție pentru lotul de automobilism al I.T.B.Prima din cele trei etape ale concursului automobilistic pentru I.T.B.-iști are loc astăzi, pe poligonul I.T.B. din bd. Ion Șulea (cartierul Titan), cu începere de la ora 12. Traseul, în lungime de 850 m, va fi parcurs de 5 ori. întrecerea presupune o probă de viteză pe circuit și o probă de îndemînare.Organizatorii contează pe o participare numeroasă, ca și pe prezența — în cadrul unor demonstrații — a cîtorva ași ai volanului din Capitală.

ZIUA NAȚIONALA a noii zeelande

Excelenței Sale Sir DAVID BEATTIE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

WELLINGTONSărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace pentru poporul neozeelandez.Sînt încredințat că relațiile existente intre România și Noua Zeelandă vor cunoaște noi dezvoltări in folosul popoarelor noastre, in interesul promovării cooperării și înțelegerii între națiuni, al cauzei securității și păcii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț a adresat o telegramă de
La 6 februarie, poporul Noii Zeelande sărbătorește ziua sa națională. Evocarea momentului cind, în februarie 1840, s-a semnat Tratatul de la Waitangi, încheiat între reprezentanți ai coroanei britanice și cele 45 de căpetenii maori, în urma căruia coloni albi au primit încuviințarea să se stabilească in arhipelagul situat intre Marea Tasmaniei și zona de sud a Pacificului, oferă prilejul reliefării unor coordonate e- sențiale ale „țării de la antipozi".Stat insular, cu o suprafață de 268 676 kmp și o populație de peste 3 milioane locuitori, Noua Zeelandă a izbutit, ca urmare a condițiilor climatice prielnice și a pămin- tului mănos, să-și dezvolte agricultura și in special zootehnia, si- tuindu-se astăzi pe primele locuri în lume la exportul de produse lactate, carne de

ovine șl lină. Specializarea aproape exclusivă in produse agro- alimentare, ca și difi- , cultățile intervenite in perioada postbelică in schimburile sale externe au determinat însă guvernul de la Wellington să întreprindă măsuri in direcția diversificării economiei. Astfel — pe lingă ramurile tradiționale profilate pe prelucrarea produselor agrozootehnice — s-a trecut la dezvoltarea unor industrii noi, menite să valorifice rezervele de fier, bauxită, sulf, cărbune și uraniu. O atenție deosebită este îndreptată asupra energeticii, concomitent cu amplificarea punerii în valoare a potențialului hidroenergetic, acordindu-se un rol sporit surselor regenerabile de energie și apelor geotermale.De asemenea, s-a procedat la 6 reorien- tare a opțiunilor și

R S. F. IUGOSLAVIA

O „CARTE DE VIZITA" 
A ECONOMIEI SLOVENE

Slovenia, cea mai de vest repu
blică a Iugoslaviei, este înzestrată 
cu un relief deosebit de atrăgător. 
Intr-un peisaj de o rară frumusețe 
— dominat de culmile Alpilor Dina- 
rici și ale masivului Karavanken — 
întilnești numeroase așezări urbane 
cu viață trepidantă. Iar de-a lun
gul șoselelor de asfalt ce se stre
coară printre culmile montane, pe 
văile săpate in piatră de riurile de 
munte, ochiul descoperă mici așe
zări a căror arhitectură a fost adap
tată la peisajul alpin. Cochetele case 
neimprejmuite, fie
care colțișor de 
pămint lucrat cu 
grijă, fiecare lucru 
așezat la locul lui, 
reflectă firea or
donată a sloveni
lor, calitate la care se adaugi 
spiritul inventiv, imaginația, mo
destia și mai ales hărnicia. 
Toate acestea i-au conferit Sloveniei 
reputația de „Elveție a Orientului", 
turismul ocupind, dealtfel, un loc 
de seamă in viața republicii. Este 
semnificativ, in acest sens, că nu
mărul turiștilor veniți din diferite 
țări depășește Intr-un sezon pe cel 
al populației întregii republici.

Cu toate că a pășit la construirea 
socialismului cu un anume avans 
față de celelalte republici și provin
cii iugoslave, Slovenia a cunoscut 
adevărata ei înflorire economică și 
spirituală abia după eliberare, noul 
impunindu-se in acești ani cu toată 
vigoarea.

Dealtfel, in Iugoslavia socialistă 
noul poate fi intilnit la orice pas — 
in industrie, prin numeroasele uni
tăți înzestrate cu cele mai moderne 
utilaje ; in agricultură, prin mijloa
cele folosite pentru a smulge pămân
tului cit mai multe roade ; in orașe, unde cartierele noi se extind tot 
mai mult; in viața socială și cultu
rală, care in anii socialismului a cu
noscut o puternică înflorire. Iar 

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

Imagine din Liubliana, capitala Sloveniei

felicitare primului ministru al Noii Zeelande, Robert D. Muldoon, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
priorităților In relațiile externe, pornin- du-se de la preocuparea de a se găsi noi debușee pentru produsele țării, mai ales după aderarea Marii Britanii la Piața comună. Noua Zeelandă și-a extins astfel relațiile de cooperare economică cu noi state, inclusiv cu țări socialiste.în ciuda marilor distanțe care separă țările noastre, între România și Noua Zeelandă s-au stabilit și se dezvoltă relații de colaborare reciproc avantajoasă, impulsionate de contactele și de convorbirile desfășurate la diferite niveluri. Extinderea in continuare pe multiple planuri a acpstor relații corespunde pe declin intereselor celor două țări și popoare, marcînd, în a- celași timp, contribuții concrete la cauza generală a colaborării si înțelegerii internaționale, a păcii și destinderii în lume.

această imagine se repetă de la Ma- 
ribor la Djevdjelia, de la Porțile de 
Fier la Marea Adriatică. Și totuși, 
parcă la Velenie — cel mai ttnăr 
oraș al Sloveniei — noul capătă va
lențe deosebite, fie că este vorba de 
mina de cărbuni, unde și-a făcut loc 
odată cu ultramodernele utilaje de 
exploatare carboniferă, de termo
centrala Soștani sau de elegantele 
edificii social-culturale care, îm
preună cu blocurile de locuit, con
feră acestui oraș dintre munți o ele
ganță deosebită. Numele orașului 

Velenie — a cărui 
istorie este strins 
legată de istoria 
minei de cărbuni, 
meseria de miner 
transmițîndu-se din 
generație in gene

rație de peste un secol — nu poate 
fi însă disociat mai ales de com
binatul „GORENIE", ale cărui pro
duse au devenit sinonime cu noțiu
nea de modem, de calitate și uti
litate in sensul cel mai strict al 
cuvintului.

De la modestul atelier de odini
oară, cu 11 salariați, „Gorenie" a 
devenit un puternic combinat cu 11 
fabrici, specializate in producția de 
mașini automate de spălat, frigidere, 
instalații de congelare, televizoare 
alb-negru și color, mașini de gătit 
electrice și cu gaze, electromotoare, 
unelte agricole, tractoare de 12 CP, 
cositoare mecanice pentru terenuri 
in pantă, boilere etc.

Produsele acestui combinat, care 
are multe unități răspindite aproape 
in toate republicile iugoslave, insu- 
mind 11 000 salariați, și-au cucerit 
de mulți ani un binemeritat presti
giu pe plan intern, cit și pe piața 
internațională — constituind una din 
reprezentativele cărți de vizită cu 
care se înfățișează economia in plin 
progres a Iugoslaviei socialiste.

S. MORCOVESCU

DB• PAZNIC ELECTRO
NIC AL PURITĂȚI APEI, în U.R.S.S. a intrat în funcțiune un sistem automat de control a- supra calității anei. Realizat de Institutul unional de cercetări științifice pentru protecția apelor. sistemul a fost instalat în regiunea Donetk și se compune dintr-un număr de statii de control dispuse pe rîul Sevemii Do- net. pe o distanță de 100 de km. Aparatele supraveghează instalațiile de eipurare a apelor reziduale. în cazul apariției pericolului de poluare, automatele decuplează imediat pompele si închid stațiile de colectare a apelor reziduale pentru a împiedica accesul acestora in rîu. Computerul stabilește în numai dte-

va secunde sl locul unde s-a produs poluarea rîului.
• SIGURANȚĂ Șl 

DURABILITATE. Un nou t,p de lanțuri antiderapante pentru automobile a fost creat de specialiștii firmei vest-germane „Erlau AG". Lanțurile sînt fabricate dintr-un sort de oțel cromat, care nu numai că sporește capacitatea de rulare a vehiculului, ci. in același timp, face să crească de 20 de ori rezistența pneurilor.
• UTILIZAREA ENER

GIEI EOLIENE. Conferința O.N.U. de la Nairobi privind energia a atras atenția asupra necesității de a se dezvolta sur

se regenerabile de energie In toate țările lumii. Una din a- ceste surse este energia eoliană. După cum arată publicația „Journal of Commerce" din S.U.A., există deja peste un milion de mori de vînt în aproximativ 10 țări, care contribuie la dezvoltarea agriculturii și a regiunilor rurale. Ele sînt folosite la pomparea apei pentru uz casnic, îngrijirea animalelor și irigații. De la criza petrolului din 1973, interesul pentru folosirea acestor dispozitive simple a crescut. La începutul anilor ’90, zeci de milioane de pompe care folosesc energia eoliană vor fi in funcțiune. Deși principiul de bază după care funcționează o moară de vînt nu s-a schimbat în decursul secolelor, tehnologia s-a dezvoltat, făcînd față unor condiții foarte diferite de mediu.

^PRETUTINDENICel mai obișnuit tip de moară de vînt este cel care folosește un evantai cu mai multe palete. Un dispozitiv mai simplu, mai potrivit pentru țările în curs de dezvoltare, poate fi văzut în Thailanda. Țăranii au construit din bambus asemenea instalații, care au durat aproape zece ani, la un preț scăzut.
• ATENȚIE LA SARE I Ministerul Sănătății din Japonia a publicat date din care rezultă că populația niponă se distinge printr-un consum excesiv de sare : In medie, 13 grame pe zi pentru fiecare locuitor, ceea ce

depășește de citeva ori trebuințele normale ale organismului. Potrivit acelorași date, Japonia se numără printre țările cu cel mai ridicat procent de persoane suferinde de boli cardiovasculare, lucru explicat de specialiști ca o urmare directă a abuzului de sare în alimentație.
• ÎMPOTRIVA VENI

NULUI DE ȘARPE.In unei mușcături de șarpe sau al înțepării de către o insectă veninoasă, unul din primele reflexe ale victimei constă

în a suge rana cu scopul de a extrage cit mai repede veninul amestecat cu sin se. Această metodă tradițională nu este totuși lipsită de riscuri; este suficient ca în gură să existe o mică rană ca să aibă loc o nouă contaminare. Ținînd seama de acest risc, o societate franceză a pus la punct o minipompă care seamănă cu o seringă, dar oare funcționează potrivit principiului invers : ventuza de care dispune la extremitatea sa se aplică direct pe rană. Acționînd pistonul pentru a crea vid. se ajunge la extragerea în proporție de 80 la sută a veninului inoculat. Acest procedeu de primă urgentă, destinat cu precădere țărilor tropicale, nu înlătură firește un tratament medical ulterior.

• CEA MAI MARE 
CARTE DIN LUME se Păs- trează într-o pagodă din orașul birmanez Mandalai. Ea are 730 de „file", fiecare fiind formată din plăci avînd înălțimea de un metru și jumătate și o greutate de peste două tone. „Cartea" se păstrează într-o curte interioară cu o suprafață de 5 hectare. „Cartea de piatră" din pagoda din Mandalai reprezintă, potrivit aprecierii experților, cel mai complet rezumat cunoscut al filozofiei budiste. Cu prilejul unei serbări religioase, 2 400 călugări budiști au reușit să o citească în Întregime, înlocuindu-se unul pe altul, în 153 zile fără nici o pauză ! Pentru scrierea origina

lei cărți, la mijlocul secolului trecut au fost angajați 100 de cioplitori in piatră, care au „copiat" textul pe filele din marmură în decurs de... 9 ani !
• DESCOPERIRI AR

HEOLOGICE. Echipa de arheologi care efectuează săpături la sud de Cairo, în zona unde cîndva se afla vechea capitală a Egiptului, Memphis, a făcut interesante descoperiri. Astfel, ei au găsit ruinele unor construcții din piatră și cărămidă, care, după cum informează ziarul „Al Akbar", au o vechime de peste 5 000 de ani. In perimetrul ruinelor s-au găsit ustensile pentru coacerea plinii, rezervoare pentru păstrarea apei, depozite de cereale, arme.
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IN EUROPA Șl PE ALTE CONTINENTE

Acțiuni și luări de poziție
in favoarea păcii și dezarmării

„înlăturarea unui război 
nuclear — sarcină supremă"MOSCOVA 5 (Agerpres) — înlăturarea unui război nuclear constituie sarcina supremă a comunității mondiale, se relevă in știrea difuzată la încheierea vizitei efectuate la Moscova de reprezentanți ai ‘Consiliului consultativ pentru problemele dezarmării al Internaționalei Socialiste, tn cursul convorbirilor din capitala U.R.S.S., a fost subliniată necesitatea de a se contracara orice încercări care pot duce la coborirea pragului unui conflict nuclear, relatează agenția T.A.S.S.

BELGIA : Demonstrație 
împotriva instalării de rachete 

nucleareBRUXELLES 5 (Agerpres). — în orașul belgian Anvers a avut loc o demonstrație împotriva instalării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune, la care au participat un mare număr de tineri. Demonstranții au scandat lozinci și au difuzat apeluri la luptă împotriva prezenței armelor nucleare pe continentul european.
SUEDIA : Peste un milion 

de semnături pe apelul 
pentru denuclearizarea 

nordului EuropeiSTOCKHOLM 5 (Agerpres). — Propunerea cu privire la crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei 'se bucură de sprijinul larg al opiniei publice suedeze și al participanților la mișcarea pentru apărarea păcii — au declarat, intr-un interviu acordat ziarului „Dagens Nyheter", M. Berg-Larsen și E. Hamillton, cunoscute militante ale Uniunii „Femeile pentru pace" din Suedia. Apelul comitetului suedez pentru transformarea 

Mișcarea de masa împotriva înarmărilor nucleare, care crește în amploare 
pe toate continentele, a cuprins și îndepărtata Australie. Sub lozinca „Nu ! 
— armelor nucleare", pe străzile orașului Sydney s-a desfășurat recent o 
amplă demonstrație, la care au participat mii de oameni — bărbați și 

\ * femei, tineri și vîrstnici
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Europei de nord intr-o zonă denu- clearizată — se arată in interviu — a fost semnat de peste un milion de suedezi. O importanță deosebită o capătă, in condițiile actuale, lupta împotriva planurilor de amplasare a noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe continentul european — au subliniat M. Berg-Larsen și E. Hamillton.
JAPONIA : Cereri 

pentru micșorarea cheltuielilor 
militareTOKIO 5 (Agerpres). — La Tokio s-au deschis, la 4 februarie, lucrările Congresului al 46-lea al Partidului Socialist din Japonia.Luind cuvintul in prima ședință, președintele Comitetului Central Executiv al P.S.J., Ichio Asukata, a relevat, intre altele, că măsurile guvernului de sporire a cheltuielilor militare duc implicit la reducerea alocațiilor pentru nevoile sociale. pentru invățămint și asistență medicală. Vorbitorul a subliniat necesitatea luptei împotriva înarmărilor, pentru dezarmare și pace în lume.

S.U.A. : Organizații de tineret 
resping escaladarea 

cursei înarmărilorNEW YORK 5 (Agerpres). — Intensificarea luptei tineretului american pentru pace și dezarmare, împotriva politicii de escaladare a cursei înarmărilor a constituit tema de dezbatere a unei reuniuni organizate la New York de Consiliul Național al Uniunii Tinerilor Muncitori pentru Eliberare.Totodată, la această reuniune a fost examinat planul de acțiuni comune ale Uniunii Tinerilor Muncitori pentru Eliberare, precum și ale altor organizații de tineret și studențești in lupta pentru respectarea dreptului la viață al tinerei generații.

„0 violare a principiului inadmisibilității 
dobîndirii de teritorii prin forță"

Dezbaterile din cadrul sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a O.N.U. consacrate examinării situației 

create prin anexarea de către Israel a Înălțimilor Golan

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — La New York au continuat 
dezbaterile din cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate examinării situației create prin anexarea de către 
Israel a Înălțimilor Golan.Luind cuvintul în plenul Adunării Generale, reprezentantul Turciei, Coskun Kirca, a condamnat anexarea de către Israel a înălțimilor Golan și a exprimat speranța că dezbaterile și rezultatele actualei sesiuni extraordinare vor ajuta Israelul să înțeleagă implicațiile periculoase ale deciziei sale și in acest mod îl vor determina să o anuleze fără intîrziere. Vorbitorul a chemat la instaurarea „unei păci juste, durabile și cuprinzătoare" in Orientul Mijlociu, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian și crearea unui stat palestinian independent, participarea Ia negocierile de pace a tuturor părților din conflict.Adjunctul ministrului de externe al Arabiei Saudite, Abdoul Aziz Al- Thanayan, a apreciat că măsura de anexare a înălțimilor Golan de către Israel este ilegală și se află în contradicție cu declarațiile guvernului israelian privind dorința sa de pace. Vorbitorul s-a pronunțat pentru adoptarea de către O.N.U. a unor măsuri conform Cartei Națiunilor Unite, care să determine Israelul să anuleze decizia sa.Ambasadorul Iordaniei, Hazem Nu- seibeh, a evocat unele acte agresive comise de Israel in ultimii ani împotriva țărilor arabe și a arătat că anexarea înălțimilor Golan reprezintă un „act de agresiune și o violare a Cartei O.N.U.".Reprezentantul Tunisiei, Taieb Slim, a declarat că „anexarea de către Israel a înălțimilor siriene Golan

Importante creșteri 
de prețuri în diferite țări

ISRAEL : „Una din cele mai înalte rate de creștere 
a prețurilor11TEL AVIV. Anul 1982 a început in Israel sub semnul unei masive majorări a prețurilor la produsele alimentare, situată între 20 și 25 la sută — anunțată, dealtfel, la sfîr- șitul lunii decembrie 1981. După cum se apreciază la Tel Aviv, după măsura ridicării prețurilor in februarie și mai 1981, noua scumpire cuprinde o gamă variată de produse; în primul rînd cele de primă necesitate. Au fost sporite, astfel, prețurile la combustibili și electri

ELVEȚIA : Prețurile cu amănuntul au crescut 
lună de lunăBERNA. — Deși într-un ritm mai lent decit in majoritatea țărilor occidentale, creșterea prețurilor se manifestă și în Elveția. Astfel, preturile cu amănuntul au sporit m

FRANȚA : Scumpirea țigărilorPARIS. — Tncepînd de Ia 1 februarie. in Franța au fost majorate prețurile la țigări și tutun. în conformitate cu această măsură, 

reprezintă o știrbire gravă a suveranității și integrității teritoriale a Siriei" și a apreciat că O.N.U. trebuie să adopte in această situație măsuri care să constituie „răspunsul adecvat la gravitatea situației".Reprezentantul Poloniei, Jerzy Novak, a arătat că prin anexarea înălțimilor Golan. Israelul a încălcat principiile Cartei O.N.U. și ale dreptului internațional. care statuează inadmisibilitatea dobîndirii de teritorii prin forță.După ce a cerut anularea hotărîrii israeliene de a anexa înălțimile Golan, reprezentantul Kenyei, F.M. Kasina, a arătat că situația existentă în Orientul Mijlociu reclamă intensificarea eforturilor în direcția unei soluționări pașnice a conflictului arabo- israelian.Au mai luat cuvintul reprezentanții Ugandei și R.A. Yemen, care au condamnat, de asemenea, acțiunea israe- liană.Tn Adunarea Generală a fost depus oficial textul unui proiect de rezoluție în problema anexării de către Israel a înălțimilor Golan, care are drept coautoare un număr de aproximativ 40 de țări nealiniate.
★BEIRUT 5 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a conferit. la Beirut, cu secretarul general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale, Brian Urquhart. Au fost examinate, după cum informează agenția M.E.N., aspecte legate de situația generală din sudul Libanului.

citate, la produsele petroliere, precum și costurile locuințelor. Prețuri mari se semnalează la acest inceput de an și la confecții, legume și fructe.Pe primele 11 luni ale anului 1981, costul vieții în Israel a crescut cu 92 Ia sută. Contextul economic a continuat să fie caracterizat de una din cele mai înalte rate ale inflației din lume, fiind exprimată printr-un număr format din trei cifre — 117 la sută.
această țară și luna trecută, făcînd ca rata inflației pe ansamblul ultimelor 12 luni să se ridice la 6,1 la sută. Ele continuă să crească și in prezent.
tutunul va fi mai scump cu 15—17 la sută, iar țigările cu 18—40 Ia sută față de prețurile existente la începutul lunii.

Evenimentele din Republica 
Suriname

• Demisia președintelui repu
blicii și a guvernului • O junta 
militară și-a asumat controlul 

în țarăPARAMARIBO 5 (Agerpres) — Președintele Republicii Suriname, Henk Chin A Sen, și guvernul acestei țări și-au prezentat demisia Consiliului Militar Național, a anunțat Deși Bouterse, comandantul forțelor armate. într-o cuvîntare televizată, el a precizat că între autoritățile militare și guvernul civil au intervenit „deosebiri de opinie". Totodată, el a precizat că o junta militară și-a asumat controlul în țară, adăugind că un nou guvern civil urmează să fie format în curînd.Guvernul civil care a demisionat a fost instalat în urmă cu doi ani, dar el s-a aflat sub controlul autorităților militare.
★

Suriname este situată In partea 
central-nordică a America de Sud, 
avind o suprafață de 163 000 km pă- 
trați și o populație de 375 000 locui
tori. Ea și-a dobindit independența 
in 1975, pînă la acea dată fiind co
lonie olandeză. Suriname este al 
treilea producător din lume de 
bauxită și aluminiu.

AGENȚIILE DE PRESA 
pescurț

EXPOZIȚIA DE TEHNICA DE CALCUL ROMANEASCA organizată la Agenția economică a țării noastre de la Praga a fost vizitată de Ladislav -Gerle, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală româ- no-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-științifică, de reprezentanți ai conducerii ministerelor comerțului exterior și industriei electrotehnice. Oaspeților le-au fost prezentate ultimele realizări ale tehnicii de calcul românești și posibilitățile de colaborare cu Cehoslovacia in acest domeniu.GUVERNUL R.F.G. A OBTINUT VOTUL DE ÎNCREDERE. Bundes- tagul — Camera inferioară a forului legislativ vest-german — a acordat, vineri, votul de încredere solicitat de cancelarul Helmut Schmidt. 269 de deputați — dintre care toți cei prezent! din partea coaliției guvernamentale P.S.D. — P.L.D. — s-au pronunțat în . favoarea votului de încredere, iar 226 împotrivă. Așa cum s-a anunțat, cancelarul vest-german a pus problema votului de încredere în legătură cu programul guvernamental vizînd combaterea șomajului, anunțat cu cîteva zile în urmă.LUPTELE DIN SALVADOR. Conform declarațiilor unor purtători de cuvînt ai Frontului Fara- bundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.), la periferia ora

Cu prilejul celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.F.

Miting de solidaritate internațională
Cuvîntarea reprezentantului P.C.R.PARIS 5 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres al Partidului Comunist Francez, a luat parte, vineri, la un miting de solidaritate internațională, organizat la Centrul cultural din Creil.în deschiderea mitingului a luat cuvintul Gisele Moreau, membră a Biroului Politic al C.C. al P.C.F., care a salutat cu multă căldură delegația P.C.R.Conducătorul delegației P.C.R. a transmis participanților la miting, tuturor militanților P.C.F. un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R., a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a adresat urări de deplin succes in realizarea hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XXIV-lea congres al partidului. Vorbitorul a evocat bunele relații de colaborare dintre P.C.R. și P.C.F., puternic stimulate de intîlnirile șl convorbirile fructuoase dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Georges Marchais.înfățișînd realizările remarcabile obținute de poporul român in dezvoltarea economiei, lnvățămîntului, științei și culturii, el a prezentat 

șului salvadorian Usulutan continuă să se desfășoare lupte intre insurgenți și trupele trimise împotriva lor. Insurgenții au scos din luptă peste 20 de militari și, re- pliați de miercuri în zonele periferice ale localității, „își mențin pozițiile cu sprijinul masiv al populației". Agenția France Presse relatează că forțe insurgente au ocupat timp de cîteva ore orașul Tonacatepeque, aflat la numai 18 kilometri nord de capitală, provo- cînd și aici pierderi inamicului. Lupte violente au fost semnalate, de asemenea, în orașul Jiquilisquo, aflat la est de San Salvador.
MANIFESTARE OMAGIALA E- 

NESCU. La Teatrul Național sîrb 
din Novi Sad s-a deschis expoziția 
„Viața și opera lui George Enescu“, 
organizată în cadrul manifestărilor 
din Iugoslavia prilejuite de aniver
sarea centenarului nașterii marelui 
muzician român. Cu acest prilej, a 
luat cuvintul academicianul Rudolf 
Bruci, directorul centrului muzical 
al Voivodinei, care a evocat perso
nalitatea lui George Enescu.PRODUCȚIA AGRICOLA TOTALA A SPANIEI A SCĂZUT in 1981 cu 6,8 la sută în raport cu situația din anul precedent, a anunțat președintele Confederației Naționale a Camerei Agricole, Jose Maria Giralt. In sectorul vegetal, declinul a fost deosebit de grav, respectiv de ordinul a 13 la sută,' în comparație cu cel zooteh

obiectivele cuprinse în Programul P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism.Abordind principalele probleme ale vieții internaționale, tovarășul Petru Enache a subliniat că Partidul Comunist. Român, România socialistă acționează cu consecvență pentru împiedicarea agravării situației internaționale, pentru reluarea și adincirea destinderii, edificarea securității și păcii în Europa și în lume. înfăptuirea dezarmării generale și in primul rînd a celei nucleare. edificarea unei noi ordini economice mondiale, pentru libertate, independență și progres social.Au fost, totodată, evidențiate relațiile de colaborare dintre P.C.R. și partidele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, mișcările de eliberare națională, cu alte forțe politice progresiste, antiimpe- rialiste, relevîndu-se necesitatea făuririi unei unități de tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească internațională în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale popoarelor, a dreptului lor sacru la libertate, la pace și la viață.în aceeași zi, delegația P.C.R. a vizitat obiective economice și social- culturale din orașul Trappes și a avut convorbiri cu senatorul comunist Hugo Bernard, primarul orașului, precum și cu membrii secțiunii P.C.F. din acest oraș.

nic, unde reculul a fost ceva mai mic. După cum se exprima Giralt, anul 1981 a fost unul dintre cei mai nefavorabili din întreaga istorie a agriculturii spaniole.
VASTA OPERAȚIUNE ANTI

DROG. Autoritățile S.U.A. și ale 
Columbiei au capturat peste 2 860 
tone de marijuana și au arestat 
peste 500 de persoane in cursul 
unei operațiuni antidrog de an
vergură desfășurată in comun pe 
parcursul ultimelor 14 luni, a 
anunțat, la Washington, ministrul 
american al justiției, William 
French. Oficialitățile americane de 
resort apreciază că anual sint in
troduse fraudulos in S.U.A. apro
ximativ 10 000—15 000 tone de 
marijuana.ÎN PROCESUL DE LA MADRID intentat grupului de militari parti- cipanți la tentativa eșuată de lovitură de stat organizată la 23 februarie 1981, procurorul militar a remis avocaților apărării actul de acuzare. Documentul va fi citit în Consiliul de război, care ar urma să înceapă la 18 februarie, în actul de acuzare, însumînd 67 de pagini, procurorul militar cere pentru fiecare dintre principalii a- cuzați — locotenentul-colonel Antonio Tejero, generalul-locotenent Jaime Milaus del Bosch și generalul de divizie Alfonso Armada — condamnarea la o pedeapsă de 39 de ani închisoare.

Finalizarea cu succes a reuniunii de la Madrid - o cerință majoră a cauzei 
păcii și securității pe continent și in lume

Economia R. P. Ungare în 1981

Peste cîteva zile, respectiv la 9 februarie, la Madrid vor reîncepe, după o întrerupere de aproape două luni, lucrările reuniunii general-eu- ropene. Cu acest prilej se cuvine reamintit angajamentul adoptat prin consens, la sfirșitul anului trecut, de către reprezentanții celor 35 de state participante — și anume ca lucrările forumului să se încheie în termen de o lună prin adoptarea unui document final substanțial și echilibrat. Desigur, problema fundamentală este aceea a modulul în care acest angajament va fi onorat de toți participant^ spre a putea fi, astfel, tradus in viață.
Un îndelungat și complex 

proces de negocieri. incePutâ la II noiembrie 1980, la capătul unei lntîlniri pregătitoare care s-a prelungit peste măsură, periclitînd chiar începerea întîlnirii propriu-zise, reuniunea de la Madrid trebuia să se încheie, potrivit estimărilor inițiale, la... 5 martie 1981! Din păcate, după aproape un an de la data prevăzută pentru terminarea lucrărilor, negocierile n-au fost încă finalizate ; mai mult, în prezent ele se află într-o fază in care se anunță noi incertitudini in legătură cu perspectivele lor.E adevărat, reuniunea de la Madrid a debutat in condițiile unei creșteri a încordării pe plan internațional, ale recrudescenței politicii de forță ți dictat, ascuțirii contradicțiilor dintre state și grupări de state, perpetuării conflictelor vechi și apariției altora noi. Mai mult, pe parcursul desfășurării reuniunii, în loc să se atenueze, fenomenele de Încordare au cunoscut noi răbufniri.Chiar în aceste condiții, datorită eforturilor stăruitoare depuse de un mare număr de state mici și mijlocii, la Madrid au fost obținute o serie de rezultate pozitive în procesul de redactare a documentului final. Rezultatele obținute nu sint, totuși, pe măsura așteptărilor popoarelor, care au manifestat și manifestă o vie preocupare față de starea de blocare în care s-au aflat timp de multe luni și se află și in prezent lucrările reuniunii, față de tergiversarea repetată a acestora.Pe bună dreptate, popoarele continentului, care au așteptat cu speranță forumul din capitala Spaniei, sint îngrijorate de proliferarea în 

ultimul timp a declarațiilor și luărilor de poziții ale reprezentanților unor state de natură să creeze noi complicații în desfășurarea lucrărilor, să tergiverseze în continuare negocierile. în prima parte a reuniunii, lucrările s-au prelungit peste • măsură tocmai datorită faptului că s-au invocat o serie de motive și pretexte legate de situații din diferite părți ale globului. Acum, în preajma reluării lucrărilor, se fac auzite opinii exprimînd intenția de a se recurge din nou la asemenea practici contrare intereselor națiunilor participante. S-a ajuns pînă acolo, incit nici nu s-au reluat lucrările reuniunii și se și exprimă intenții de amînare a lucrărilor... la toamnă.Tocmai de aceea, prin glasul președintelui Nicolae Ceaușescu, România cheamă din nou toate statele participante să manifeste o înaltă răspundere, să dea dovadă de voința politică necesară pentru depășirea dificultăților existente, pentru încheierea lucrărilor într-un timp cît mai rezonabil cu putință, cu rezultate pozitive, potrivit așteptărilor popoarelor, cerințelor impuse de actuala situație internațională.
In centrul atenției — pro

blemele esențiale ale secu
rității și cooperării pe con
tinent. Actul final de la Helsinki a stabilit că scopul principal — dealtfel bine cunoscut — al reuniunilor celor 35 de state participante la C.S.C.E. este acela de a contribui, prin discuții și hotărlri, la întărirea securității și dezvoltarea cooperării in Europa, la îmbunătățirea relațiilor lor reciproce. în virtutea Însăși a mandatului încredințat, in virtutea intereselor superioare ale popoarelor continentului, reprezentanților celor 35 de state le revine obligația de a-și concentra atenția asupra chestiunilor esențiale ale securității și cooperării — și de a nu accepta in nici un fel deplasarea dezbaterilor spre alte subiecte de natură să ducă la transformarea reuniunii de la Madrid într-o arenă de confruntări și polemici, tntr-un tribunal al schimburilor de acuzații.Cînd vorbim despre SECURITATE avem în vedere, in primul rînd, aplicarea In viață, respectarea nea- ♦ 

bătută a „decalogului" de principii cuprinse in Actul final de la Helsinki, care a fost pus la baza raporturilor dintre statele participante, reprezentînd o veritabilă cheie de boltă a transformării continentului intr-o zonă a păcii și înțelegerii intre popoare. Iar intre aceste principii figurează la loc de frunte respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne ale altor state. Cu atît mai mult ar fi de neconceput ca un for internațional chemat să urmărească modul in care sint transpuse in viață respectivele norme să admită ca ele să fie încălcate chiar in cadrul său. De aceea nu pot decit să fie respinse încercările de a se abate reuniunea de la scopurile sale prin aducerea în discuție a unor probleme care țin de suveranitatea unuia sau altuia din statele participante, prin amestecuri directe în treburile lor interne.Pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că fiecare țară are problemele sale — unele mai complicate, altele mai puțin complicate. Dar s-ar reveni la perioada „războiului rece" dacă fiecare și-ar aroga dreptul să aprecieze ce este bine să facă o țară sau alta, cum să-și soluționeze problemele sale interne, ce măsuri să aplice sau nu guvernele legitime. Pe o asemenea cale nu pot fi decît compromise principiile coexistenței, ale destinderii, politica de pace.Unul din aspectele esențiale ale securității europene, fără de care aceasta nu poate fi concepută, este acela al înfăptuirii dezangajării militare și dezarmării pe continent, ceea ce explică locul central pe care 11 ocupă în dezbaterile reuniunii de la Madrid problema convocării unei conferințe de creștere a încrederii și dezarmare In Europa. Dacă această propunere tși avea deosebita sa importanță încă in momentul cînd a fost lansată, în noiembrie 1980, datorită marilor acumulări de arme, între timp, pe însuși parcursul lucrărilor reuniunii, ea a devenit și mai acută. Transpunerea sa în fapt este și mai stringentă astăzi, cînd a apărut problema „eurorachetelor", a căror amplasare sporește grav gradul de insecuritate, amenințind însăși viața popoarelor Europei și a întregii lumi. Tocmai de aceea cine încearcă să îndepărteze perspectiva organizării 

conferinței pentru încredere și dezarmare în Europa, cine se opune convocării ei face jocul adepților cursei înarmărilor, adversarilor dezarmării.în ce privește COOPERAREA, este știut că o mare parte din propunerile avansate la Madrid la capitolul cooperării economice și teh- nico-știlnțifice — și la care au subscris toate statele participante — au în vedere extinderea continuă a relațiilor de colaborare dintre ele și, in acest cadru, eliminarea restricțiilor și barierelor care se mai află in calea schimburilor reciproce. Or, în loc ca reluarea reuniunii de la Madrid să fie pregătită constructiv prin deblocarea schimburilor de aceste obstacole anacronice, se înregistrează recurgerea la noi măsuri discriminatorii, la noi limitări sau tentative de limitare a relațiilor economice normale. Or, a impune măsuri economice restrictive în chip de „sancțiuni" nu înseamnă decît a ridica noi piedici în calea realizării obiectivelor conferinței de la Madrid, a cerințelor promovării unei largi cooperări între toate statele continentului, așa cum cer interesele păcii și prosperității popoarelor.
Proiectul de document al 

țârilor neutre și nealiniate 
— bază pentru finalizarea 
lucrărilor. Practic> la reluarea lucrărilor, reprezentanții celor 35 de state participante urmează să continue negocierile pornind de la proiectul de document final al reuniunii prezentat la sfirșitul anului trecut de țările neutre și nealiniate. în pofida unor deosebiri de nuanțe, a unor rezerve manifestate în legătură cu o formulare sau alta, aprecierea reprezentanților statelor participante față de proiectul documentului a fost, în general, pozitivă, în dezbateri evidențiindu-se rolul important al acestei inițiative pentru depășirea impasului actual, pentru finalizarea într-un timp cît mai scurt a lucrărilor reuniunii. De aceea, nu pot decît să stîrnească mirare acele păreri care consideră că proiectul ar fi devenit, In mod subit, neadecvat și că el nu ar mai putea fi reținut ca o bază în vederea încheierii reuniunii.

Rolul hotărîtor al popoare
lor. întreaga desfășurare a evenimentelor a pus In evidență că ori de cite ori popoarele s-au mobilizat activ s-au realizat pași pe calea păcii, destinderii și securității. Și, dimpotrivă, cind această mobilizare a slăbit, cauza păcii și securității a avut de suferit — un exemplu din cele mai concludente constituindu-1 însăși încheierea cu rezultate nesatisfăcătoare a reuniunii de la Belgrad.Cu atît mai mult în prezent, cînd situația internațională este atît de complexă și contradictorie, trebuie să se facă totul pentru conștientizarea opiniei publice, pentru mobilizarea popoarelor, a celor mai largi forțe politico-sociale, pentru a determina încheierea cu rezultate pozitive a forumului de la Madrid. Glasul popoarelor, al opiniei publice trebuie să răsune puternic — ineît să se facă auzit in sălile Palatului Congreselor. astfel ca reprezentanții celor 35 de state participante să acționeze în conformitate cu voința și aspirațiile acestora.Acesta este, dealtfel, și sensul profund al strălucitei inițiative de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, al apelului la acțiuni unite ale tuturor popoarelor pentru oprirea cursei inarmărilor și înfăptuirea fără în- tîrziere a unor măsuri de dezarmare, pentru renunțarea la proiectele de amplasare a noilor rachete nucleare și retragerea celor existente, pentru realizarea securității pe continent. Cu cît acest îndemn va fi urmat pe scară tot mai largă, cu cît noi și noi forțe se vor ralia luptei pentru securitate și dezarmare, cu atit cauza păcii pe continent și în lume se va afirma mai puternic.Mesajul pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu îl adresează la reluarea lucrărilor forumului general-european tuturor statelor participante este acela ca reuniunea de la Madrid să fie lăsată să se concentreze pe problemele esențiale ale securității și cooperării pe continent, să se facă totul pentru încheierea sa într-un timp rezonabil, prin adoptarea unui document final substanțial și echilibrat, în folosul și spre binele tuturor națiunilor.

Radu BOGDAN

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — In comunicatul Direcției centrale de statistică a R.P. Ungare privind realizarea planului economiei naționale a țării pe anul 1981, se relevă că, în prețuri comparabile, venitul național a sporit cu 1.8 la sută față de anul precedent, creșterea realizată fiind ceva mai mică decît cea prevăzută de plan. Producția industrială a crescut în aceeași perioadă cu 2,3 la sută față de 3—3.5 cit prevedea planul, îndeplinirea sarcinilor de plan a fost afectată de o serie de factori externi nefavorabili, datorați situației din economia capitalistă, ca și de măsurile adoptate de o parte din aceste țări.în anul 1981. se arată în comunicat, consumul de energie în economia națională ungară s-a redus, in
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pentru obținerea independenței 
Declarațiile președintelui în exercițiu

al OrganizațieiNAIROBI 5 (Agerpres). — Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane, șeful statului kenyan, Daniel Arap Moi, s-a pronunțat pentru intensificarea luptei împotriva vestigiilor colonialismului și a asupririi pe continentul african. într-o alocuțiune rostită la Nairobi, el a evidențiat că în pofida oricăror tergiversări a problemei accesului la independență al Namibiei, această țară — ocupată ilegal de regimul rasist din R.S.A. — iși va
0 nouă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A. 

împotriva țărilor din „prima linie1*SALISBURY 5 (Agerpres). — Țările Africii, bazinului Caraibilor și Oceanului Pacific (A.C.P.) s-au pronunțat pentru instituirea unor sancțiuni economice atotcuprinzătoare împotriva regimului rasist din R.S.A. în cadrul lucrărilor Comitetului mixt al C.E.E.-A.C.P., ce se desfășoară în capitala Republicii Zimbabwe, participanții au condamnat acțiunile agresive ale regimului de la Pretoria împotriva statelor africane independente vecine.în raportul Comisiei internaționale de anchetare a crimelor săvîrșite de regimul rasist din R.S.A. in Africa australă, prezentat sesiunii Comitetului mixt C.E.E.-A.C.P., se subliniază că acțiunile agresive și subversive ale R.S.A. afectează în mod grav dezvoltarea economică a țărilor 

comparație cu anul 1980. Productivitatea muncii a crescut cu 2,5—-3 la sută, iar numărul salariațllor în Ir • dustrie a scăzut cu 33 000 de persoane.în agricultură, volumul producției vegetale s-a redus cu 2.4 Ia sută în comparație cu anul 1980, producția sectorului zootehnic a crescut cu 2.2 la sută în comparație cu același an. Nerealizarea planului la culturile vegetale s-a datorat, In principal, condițiilor climaterice neprielnice, se menționează în comunicatul citat de agenția M.T.I. Consumul intern a rămas, în anul 1981, în ansamblu, la nivelul anului precedent. Nivelul prețurilor cu amănuntul a crescut cu 4.6 Ia sută, iar volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 3,4 la sută.

Unității Africanecîștiga libertatea. O chezășie în acest sens, a arătat președintele Arap Moi, o constituie sprijinul crescînd de care se bucură pe plan african și internațional Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO) — conducătorul luptei pentru eliberarea Namibiei.Președintele O.U.A. a adresat țărilor africane apelul de a-și uni eforturile pentru reglementarea tuturor problemelor cu care se confruntă continentul.

africane din „prima linie". Numai în Republica Populară Angola, precizează documentul, în urma agresiunilor permanente ale R.S.A., au rămas fără adăpost 130 000 de persoane.După cum a declarat primul ministru al țării-gazdă, Robert Mugabe, sancțiunile economice vizează să determine regimul de la Pretoria să renunțe la politica agresivă față de țările vecine, precum și la ocuparea ilegală a Namibiei. Primul ministru a subliniat că S.U.A. și țările vest-europene trebuie să accepte impunerea acestor sancțiuni, în caz contrar, așa cum s-a dovedit pînă acum, aplicarea embargoului fără respectarea Iui de către țările occidentale este lipsită de sens.


