
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ȘEDINȚA DE LIOI HM A Him CEMTHRL
AL PARIMI COMUNIST ROMAN $1 A CONSILIULUI
SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE $1 SOCIALE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, 
condusă de tovarășul Gert Petersen, președintele partidului

Anul LI Nr. 12 275 Miercuri 10 februarie 1982 6 PAGINI — 30 BANI
-------------------------—-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, marți, 
9 februarie, a avut loc ședința de 
lucru comună a Comitetului Centrai 
ci Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

In unanimitate, a fost adoptată 
următoarea ordine de zi :

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al partidului 

și Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale au dezbătut, 
în cadrul ședinței de lucru, pro
bleme de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea patriei noastre 
și ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, ca rezul
tat al creșterii continue a forțe
lor de producție, a venitului na
țional și avuției naționale în ge
neral. .

Am încheiat primul an al celui 
de-al șaptelea cincinal cu rezulta
te importante in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, deși trebuie 
să, spunem deschis că nu s-au rea
lizat pe deplin sarcinile planului 
pe 1981. Pe ansamblu, producția 
netă, în industrie, a crescut cu 4 
la sută, producția-marfă cu 2,6 la 
sută — în condițiile creșterii, așa' 
cum am menționat și la adunarea 
cu activul din Brașov, a producției 
neterminate — iar venitul națio
nal cu 2,1 la sută. în agricultură, 
producția este aproape de nivelul 
anului 1980. S-au obținut rezulta
te însemnate și în celelalte sectoa
re de activitate. în dezvoltarea în- 
vățămîntuluî, științei și culturii — 
factori importanți în construirea 
societății socialiste în patria noas
tră.

Trebuie să menționăm că aces
te rezultate au fost obținute in 
condițiile agravării crizei econo
mice mondiale și, totodată, ale 
manifestării unor lipsuri și greu
tăți în buna organizare și condu
cere a activității ‘ economice. S-au 
manifestat îndeosebi o serie de 
greutăți și lipsuri în buna aprovi
zionare tehnico-materială, în so
luționarea unor probleme privind 
integrarea producției și renunțarea 
la o serie de importuri.
xDe asemenea, am avut un an cu 
probleme climatice deosebite. Tre
buie să declar insă deschis, în 
cadrul acestei ședințe de lucru, în 
fața partidului și a poporului nos
tru, că nu putem fi pe deplin mul
țumiți de felul în care am înche
iat anul 1981. Dacă s-ar fi lucrat 
cu mai mare răspundere și s-ar fi

1, Raportul privind realizarea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economică și socială pe anul 1981 
și Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul
1981.

2. Raportul cu privire la reașe
zarea și corelarea pe principii eco
nomice a prețurilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu 

acționat pentru înfăptuirea .neabă
tută a sarcinilor stabilite în toate 
sectoarele, am fi avut rezultate 
mult mai bune.

Din păcate, datorită neajunsuri
lor- manifestate nu s-a realizat o 
producție echivalentă cu circa 25 
miliarde lei, aproape in întregime 
pentru export, ceea ce ar fi asi
gurat atît realizarea nivelurilor 
prevăzute în planul pe 1981 pri
vind dezvoltarea la producția-mar
fă, la producția netă, la venitul 
național, cît și un excedent de inca 
aproape 1 miliard dolari în balan
ța comercială, în devize libere.

Este adevărat că la începutul 
anului 1981, după adoptarea pla
nului, am luat o serie de măsuri 
de reducere suplimentară a dotări
lor cu o serie de mașini și utilaje, 
trasînd însă ca sarcină să punem 
un mai mare accent pe creșterea 
exporturilor și recuperarea prin 
producția internă a acestor redu
ceri.

Am hotărît, de asemenea, o re
ducere mai accentuată a importu
rilor de diferite materiale și sub- 
ansamble, pornind de la necesita
tea soluționării în țară a necesaru
lui de materiale și subansamblele 
respective, asigurînd însă importul 
întregii cantități de materii prime 
de care economia noastră are 
nevoie.

în cursul activității din anul 
trecut a reieșit că nu toate minis
terele, centralele și întreprinderile 
economice au înțeles justețea și 
importanța măsurilor luate la în
ceputul anului și nu au trecut cu 
toată hotărîrea la realizarea în 
țară a materialelor, pieselor și sub- 
ansamblelor necesare în vederea 
desfășurării în bune condiții a ac
tivității de producție. Unii tovarăși 
din sectoarele respective au conti
nuat să se mai uite în afară, să 
aștepte ca problemele să fie solu
ționate prin importuri suplimen
tare, în loc să treacă cu toată ho
tărîrea la muncă pentru rezolvarea 
cu forțele proprii ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor a pro
blemelor în fiecare sector, în fle
care unitate. 

amănuntul la produsele agroalimen- 
tare, creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor.

la lucrările ședinței de lucru co
mune au participat, ca invitați, pri
mii secretari ai comitetelor județene 
de partid, cadre din ministere, in
stituții centrale și organizații de 

, masă, redactori-șefi ai presei cen
trale care nu sint membri ai C.C. 
al P.C.R.

Trebuie să menționez că avem 
însă multe sectoare și unități care 
au trecut cu hotărîre și au soluțio
nat multe probleme care le apă
reau, la început, aproape de nesolu
ționat, realizînd produse de un 
înalt nivel tehnic și tehnologic, 
comparativ cu produsele similare 
pe care le aduceam în trecut din 
import. Trebuie să spunem deschis 
că, în multe cazuri, au realizat 
produse cu calități superioare celor 
importate.

Aceasta demonstrează capacita
tea industriei noastre socialiste, a 
oamenilor muncii, a inginerilor și 
tehnicienilor de a soluționa cele 
mai complexe probleme și de a asi
gura dezvoltarea într-o măsură 
mult mai mare, cu forțele proprii, 
a economiei noastre naționale. Este 
timpul să înțelegem cu toții că am. 
realizat o puternică industrie me
talurgică, chimică, constructoare de 
mașini, dotată cu utilaje, instalații 
și mașini de înaltă tehnicitate, că 
în decursul anilor a crescut nive
lul de calificare al muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, s-a ri
dicat nivelul cercetării noastre ști
ințifice, al învățămîntului. Dispu
nem deci de tot ce este necesar 
pentru a putea soluționa, într-o 
măsură mult mai mare decit în 
trecut, problemele tehnice și tehno
logice cele mai complicate și pen
tru a asigura, astfel, dezvoltarea în 
continuare în ritm înalt a econo
miei noastre naționale.

Este necesar să punem capăt a- 
titudinii care s-a manifestat în 
trecut — și din păcate se mai ma
nifestă și acum la unii — de plo
conire față de străinătate, față de 
tot ceea ce este străin, de neîncre
dere în forțele proprii. Uneori 
chiar dacă se aduce din străinătate 
un produs cu nivel tehnic mai 
puțin ridicat, dacă este insă împa
chetat într-o hîrtie mai poleită, 
este legat altfel decît se leagă în 
România sau poartă nu știu ce 
marcă, se consideră că el este mai 
bun, deși practic e inferior celor pe 
care le realizăm noi. Trebuie să 
lichidăm această mentalitate de 
ploconire, să acordăm încredere

Au luat cuvintu! tovarășii Eva Fe- 
xier, Gheorghe Cilibiu, Leonard Con
stantin, Ion Popescu, Radu Bălan, 
Ferdinand Nagy și Ion Stoian.

In cuvintul lor, vorbitorii au subli
niat succesele de seamă obținute 
anul trecut in industrie, rezultatele 
pozitive din agricultură, realizările 
însemnate dobîndite in toate dome
niile de activitate, răievind că, în
(Continuare în pag. a Il-a)

muncitorilor, inginerilor, oamenilor 
de știință, să avem încreclere în 
poporul nostru ! (Aplauze pu
ternicei.

■Deși pe parcurs am constatat a- 
ceste stări de lucruri, am conside
rat că este mai bine să nu realizăm 
în întregime ceea ce ne-am propus 
în 1981, dar să acționăm pentru 
soluționarea problemelor- în țară, 
spre a asigura astfel o bază trainică 
pentru dezvoltarea economico-so
cială în întregul cincinal și pentru 
a pune capăt dependenței exage
rate față de străinătate. Dacă vreți, 
tovarăși, anul 1981 a fost și un an 
de examen al capacității poporului 
nostru și al economiei românești, 
care în condiții excepționale — e- 
conomice și de altă natură — a 
trebuit să demonstreze cum știe să 
se descurce și să asigure mersul 
înainte. Măsurile pe carg. le-am 
luat în această privință au de
monstrat că avem capacitatea și 
putem asigura dezvoltarea econo
mico-socială în orice condiții, oricît 
de grele ar fi ele. (Aplauze pu
ternice).

Vreau să fiu însă bine înțeles. 
Consider că nu există nici o jus
tificare a nerealizării producției 
pentru care am avut tot ce era ne- 
cesar. mai cu seamă a producției 
de export, deoarece, acționînd cu 
mai multă răspundere și spirit de 
organizare, puteam să rezolvăm și 
să asigurăm înfăptuirea în între
gime a programului pe care l-am 
avut in acest domeniu de activita
te. Deci este necesar să tragem 
toate învățămintele și concluziile 
necesare, să luăm măsuri hotărîte 
pentru ca în acest an să nu se mai 
repete în nici un fel stările de 
lucruri negative din anul pre
cedent.

Așa cum am discutat la plenara 
din*  noiembrie și cum s-a sta
bilit în planul pe 1982, tre
buie să acționăm cu toată hotărî
rea pentru a asigura realizarea în 
cele mai bune condiții a pro
ducției fizice, a producției-marfă. 
precum și pentru recuperarea în
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
delegația Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, condusa de tovară
șul Gert Petersen, președintele par
tidului, care. la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie ,in 
țara noastră. Din delegație fac parte 
Felie Voigt, membru al C.C. al 
P.S.P., vicepreședinte al Comisiei 
internaționale a partidului, deputat, 
Și Birthe Hansen, membră a Comisiei 
internaționale a partidului.

La întrevedere au luat parte to
varășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Emilia Sonea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
adjunct 'de șei de secție la C.C. al 
P.C.R.. și Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Manifestindu-și profunda satisfac
ție de a se reintîlni cu secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și de a avea un nou schimb 
de păreri in probleme bilaterale și 
internaționale de interes comun, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din' Danemarca a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea sa și a conducerii P.S.P. din 
Danemarca, un călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate, de noi 
și importante succese in activitatea 
prodigioasă pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului român. 
Totodată, el a exprimat gratitudinea 
sa si a membrilor delegației pentru 
posibilitatea oferita de a vizita țara 
noastră și de a lua cunoștință ne
mijlocită de realizările și preocupă
rile poporului roman.

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca a dat o înal
tă .apreciere politicii externe...» 
României, activității neobosite a 

HOTĂRÎREA 
ședinței de lucru comune a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Oomân si a Consiliului 
Suprem ai Dezvoltării Economice si Sociale 

a Republicii Socialiste România cu privire la reașezarea 
și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor 
agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele 

agroalimentare, creșterea retribuției personalului muncitor, 
a alocației de stat pentru copii și a pensiilor

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
Republicii Socialiste România, întrunite în ședința 
comună din ziua de 9 februarie 1982, au analizat și 
dezbătut propunerile cu privire la reașezarea și core
larea pe principii economice a prețurilor produselor 
agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare, creșterea retribuției persona
lului muncitor, o alocației de stat pentru copii și ă 
pensiilor.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem ol 
Dezvoltării Economice și Sociale apreciază că, in înfăp
tuirea hoțăririlor Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, o importanță deosebită are așezarea 
pe criterii economice- a sistemului de prețuri, în StrîriSă 
corelație cu costurile de producție și creșterea venitu
rilor reale ale populației, aplicarea fermă o princi
piilor noului mecanism economico-financiar, creșterea 
rolului pirghiilor economice in sporirea eficienței între
gii, activități, condiții esențiale pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării, asigurarea bunăstării Socie
tății și ridicarea nivelului de- trai al poporului nostru.

Comitetul Centra! ol P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale dau o înaltă apreciere 
contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele Republicii, 
la elaborarea și fundamentarea întregii politici de pre
țuri, care pornește in mod constant de la necesitatea 
asigurării unor raporturi echilibrate, întemeiate pe prin
cipii economice, intre industrie și agricultură, cheltuie
lile de producție din diferite ramuri, între veniturile 
populației de la orașe și de la sate, realizării unei 
concordanțe intre evoluția prețurilor de desfacere și 
sporirea retribuției, a celorlalte venituri ale populației, 
corespunzător intereselor generale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociaie a țării, creșterii sistematice a nivelului 
de trai material și spiritual al întregii națiuni.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem ol Dezvoltării Economice și Sociale 
iși însușesc pe deplin orientările și aprecierile formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind măsurile de 
actualizare și îmbunătățire o prețurilor de producție și 
de livrare din industrie, a prețurilor de producție, de 
contractare și achiziție din agricultură și consideră că 
acestea asigură stimularea unităților producătoare in 
valorificarea superioară a resurselor materiale, de 
muncă și financiare, desfășurarea unor raporturi de 
schimb corespunzătoare între romuri și sectoare de 
activitate, o mai strinsă legătură intre prețurile interne

președintelui Nicolae Ceaușescu, pusă 
in slujba nobilelor idealuri de pace, 
prietenie și colaborare intre națiuni, 
subliniind că. această strălucită și 
generoasă activitate se bucură de 
un larg prestigiu in Danemarca și 
pe plan internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat, Ia rindul său, 
președintelui P.S.P. din Danemarca 
și militanților partidului un cald sa
lut-și cele mai bune urări de succes 
în activitatea pe care o desfășoară. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român .și-a afirmat convin
gerea că vizita delegației Partidului 
Socialist Popular din Danemarca in 
România constituie o expresie a bu
nelor relații existente intre P.C.R. și 
P.S.P. din Danemarca, precum și a 
dorinței comune de ă amplifica aces
te raporturi. in interesul dezvoltării 
colaborării dintre România și Dane
marca. al întăririi prieteniei dintre 
popoarele noastre.

Tn timpul convorbirilor sra proce
dat la o informare recipfocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, la perspectivele relațiilor 
dintre cele două partide și a avut 
loc un schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme ale vieții poli
tice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gert Petersen, relevînd cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre P.C.R. și P.S.P. din 
Danemarca, raporturi întemeiate pe 
deplina egalitate in drepturi, pe sti
ma și respectul reciproc, âu exprimat 
hotărîrea de a adinei conlucrarea 
dintre cele două partide. S-a subli
niat că extindeiya CcUbprăjji djiM-rft 
Partidul Comunist Român sf ParTf-- 

și externe, aplicarea consecventă o prihciplrlor auto- 
gestiunii economico-financiare a tuturor unităților și 
creșterea răspunderii organelor colective de conducere 
din economie pentru reducerea cheltuielilor de produc
ție si realizarea de venituri suplimentare, pentru echi
librul financiar al fiecărei unități.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale apreciază că perfec
ționarea întregului sistem de prețuri se realizează pe 
fondul rezultatelor importante obținute. îndeosebi in 
cincinalul precedent, in dezvoltarea economico-socială 
o țării, in osigurarea bunăstării materiale și spirituale 
a întregii societăți. Programul de creștere a nivelului 
de trai pentru perioada 1976-1980 a fost îndeplinit cu 
Succes. Retribuția reală a personalului muncitor, pre
cum și veniturile reale ale țărănimii, provenite din 
munca in cooperativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale - pe o pe'rsoană activă - au 
sporit cu 29 la sută. Totodată, veniturile obținute de 
populație din fondurile alocate de la bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale au crescut cu peste 
39 la sută. S-au majorat pensiile de asigurări și pen
siile țăranilor cooperatori, s-a instituit sistemul de 
pensii pentru țărănimea din zonele necooperativizate.

Odată cu creșterea producției industriale, agricole și 
o veniturilor populației s-a asigurat îmbunătățirea con 
tinuă a satisfacerii nevoilor de consum ale populației. 
Desfacerile de mărfuri cu amănuntul, prin unitățile 
comerțului socialist, au fost in 1930 cu 46,2 la sută 
mai mari decit in 1975. Consumul de produse alimen
tare s-a îmbunătățit substanțial, înregistrind, de la o 
etapă la alta, creșteri importante. La o serie de pro
duse — carne și produse din carne, ouă, legume, 
fructe și altele - conSumul pe locuitor aproape s-a 
dublat față de 1970.

Comitetul Central al P.C.R. șl Consiliu! Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale constată că, în con
cordanță cu orientările și sarcinile stabilite de plena
rele C.C. al P.C.R. din 1980 și 1981, cu prevederile 
legilor odoptale de Marea Adunare Națională, înce- 
pînd cu 1 ianuarie 1981 s-ou introdus prețuri de pro
ducție și de livrare în industrie, prețuri noi de deviz 
in construcții, precum și tarife pentru transportul de 
mărfuri și afte servicii prestate unităților socialiste, 
actualizate și corelate pe principii economice. Necesi- 
tdtea actualizării prețurilor de producție și de livrare a 
fost determinată de creșterea puternică a prețurilor pe 
plan mondial la o serie de materii prime, și îndeosebi
(Continuare in pag. a Il-a)

dul Socialist Popular din Danemarca 
contribuie la promovarea cursului 
ascendent al relațiilor tomâno-da- 
neze, la dezvoltarea lor pe plan po
litic, economic, tehnico-stiințific și 
cultural, in interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și pro
gresului. al destinderii, securității și 
independenței naționale, al colabo
rării și cooperării in Europa și in 
întreaga lumi-.

Schimbul de păreri In probleme 
ale actualității politice internaționa
le a evidențiat preocuparea celor 
două partide față de agravarea si
tuației politice pe plan mondial, ca 
urmare a manifestării politicii de 
dominație și, dictat, tio amestec în 
treburile interne și încălcare a in
dependentei altor stată, <fe reîmpăr
țire a sferelor de influență, de men- 
ținero și accentuare a climatului de 
tensiune și a stărilor eonflictuale. în 
diferite zone ale globului, de inten
sificare a cursei înarmărilor, de 
adincire a crizei economice și a de
calajelor dintre state. în același 
timp, secretarul general al Partidur 
lui Comunist Român și președintele 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca au apreciat că in lume se 
afirmă tot mai puternic voința po
poarelor de a se dezvolta libere și 
independente, de a-și organiza viața 
potrivit propriilor năzuințe, fără nici 
un amestec din afară, de a trăi 
intr-un climat de pace, înțelegere 
și colaborare S-a subliniat că in 
actualele condiții internaționale se 
impun intensificarea eforturilor tu
turor statelor, mobilizarea forțelor 
progresiste și democratice de pretu
tindeni, a opiniei publice pentru 
oprirea agravării situației interna
ționale. pentru reluajțsji și continua- 
(Continuare in păgîCii V-a)
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a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, creșterea 
retribuției personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor

(Urmare din pag. I)
la petrol și alte surse energetice, precum și 
de majorarea retribuțiilor efectuata in cinci
nalul trecut. Totodatâ, aceste măsuri au fost 
necesare pentru a crea condițiile pentru 
aplicarea noului mecanism economico-finan- 
ciar in toate domeniile de activitate.

Noile prețuri de producție și livrare asi
gură desfășurarea unei activități rentabile 
pentru toate unitățile economice, in condi
țiile încadrării în costurile planificate, îm
bunătățirea corelării prețurilor în raport cu 
cheltuielile interne și prețurile externe ale 
importurilor, determinarea mai exactă a 
cursurilor de revenire ale produselor de ex
port. creșterea rolului prețurilor în ridicarea 
eficienței economice și în întărirea auto- 
gestiunii economico-financiare. Astfel, creș
terea medie a prețurilor de producție și de 
livrare în industria republicană a fost în 
anul 1981 de circa 13,0 la sută.

Totodată, s-au stabilit noi prețuri de con
tractare și achiziție la produsele agricole, 
ținîndu-se seama de necesitatea compen
sării cheltuielilor suplimentore determinate 
de majorarea prețurilor de producție și li
vrare ale unor produse industriale utilizate 
în agricultură, a noilor tarife de transport, 
precum și de stimularea tuturor producăto-

HOTĂRĂSC:

I. Cu privire la modificarea prețurilor 
de desfacere cu amănuntul 
la produsele agroalimentare

1. Adoptă măsurile propuse de majo
rare a prețurilor de desfacere cu amănun
tul la produsele agroalimentare, avîndu-se 
în vedere atît noile niveluri ale prețurilo'r 
de producție, livrare și achiziții din indus
trie și agricultură, cît și costurile de pro
ducție la producătorii agricoli, cheltuielile 
pentru industrialitqrea materiilor prime a- 
gricole, precum și pheltuielile de aprovizio
nare, depozitare, t>5sfccere și comercializa
re a produselor agroalimentare.

2. Noile prețuri urmează să fie diferen
țiate în funcție de : valoarea de întrebuin
țare a produselof, calitatea și structura 
sortimentală a acestora, tendințele de con
sum ale populației, evoluția prețurilor la 
produsele similare în alte țări și pe, piața 
mondială. Se va asigura corelarea mai 
bună a prețurilor diferitelor produse în func
ție de valoarea lor nutritivă, de cheltuie
lile de producție și circulație, de importan
ța mărfurilor în aprovizionarea populației, 
cointeresarea corespunzătoare a producă
torilor in realizarea tuturor sortimentelor ne
cesare consumului rațional, științific deter
minat. Totodată se vor înlătura unele ano
malii in corelarea prețurilor care s-au 
acumulat de-a lungul anilor.

II. Cu privire la creșterea retribuției, 
a alocației de stat pentru copii 

și a pensiilor
1, In concordanță cu prevederile progra

mului de iidicare a nivelului de trai, apro
bat de Congresul al Xîl-lea al partidului, 
Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
stabilesc să se asigure sporirea veniturilor 
reale ale populației prin creșterea retribu
ției medii a personalului muncitor, a venitu
rilor țărănimii, pensiilor și celorlalte venituri 
din fondurile sociale, în corelație cu modifi
carea prețurilor bunurilor de consum și a 
tarifelor la servicii,

2. In acest scop, odată cu intrarea in 
vigoare a noilor prețuri de desfacere a 

rilor agricoli în creșterea producției și a li
vrărilor la fondul de stat, in vederea sporirii 
veniturilor oamenilor muncii de la sate.

Ca urmare a noilor prețuri de contractare 
și achiziție ia produsele vegetale și anima
le, veniturile totale ale producătorilor agri
coli cresc cu peste 25,3 miliarde lei, asigu- 
rindu-se ostfel acoperirea cheltuielilor su
plimentare din agricultură, precum și spo
rirea veniturilor țărănimii cu circa 25 la 
sută. In acest fel se întărește și mai pu
ternic alianța și colaborarea economică 
dintre clasa muncitoare și țărănime, se re
alizează o apropiere o veniturilor țărănimii 
de cele ale oamenilor muncii din industrie, 
păstrîndu-se, totodată, o anumită diferență 
impusă de cheltuielile mai mari ale popu
lației de Io orașe.

Ținind seama de faptul că prețurile 
actuale de desfacere cu amănuntul la o 
serie de produse agroalimentare de bază 
sint mai mici decît costurile reale de pro
ducție și impun subvenții de la buget și că 
multe dintre ele nu s-au mai schimbat de 
20—25 an:, precum și de necesitatea core
lării lor cu noile prețuri de producție, 
contractare și achiziții pentru produsele a- 
gricole. Comitetul Central al P.C.R. și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale

3. Aprobă ca, pe total produse agroali
mentare, majorarea prețurilor de desfacere 
cu amănuntul sq fie de circa 35 la sută in 
medie față de nivelul prețurilor actuale.

Ținînd seama de creșterea prețurilor ex
terne la o serie de produse alimentare din 
import, precum și de necesitatea corelării 
lor cu modificărjle de prețuri la produsele 
din producția Initernă, se stabilește .majo
rarea corespunzătoare a prețurilor de des
facere și la aceste produse.

4. Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul Suprem ol Dez
voltării Economice și Sociale stabilesc ca 
noile prețuri de desfacere cu amănuntul la 
produsele agroalimentare pe calități și sor
timente să fie reglementate prin decret al 
Consiliului de Stat.

5. Se va urmări ca întreaga acțiune să 
se desfășoare sub un riguros control din 
partea organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești, pentru respectarea stric
tă de către unitățile producătoare și de 
desfacere a prețurilor stabilite corespunză
tor sortimentelor și calității lor, pentru 
preîntîmpinarea oricăror tendințe de specu
lă și încălcări ale prevederilor legale.

produselor agroalimentare, se va asigura o 
compensație corespunzătoare, în vederea 
sporirii veniturilor reale ole întregii popu
lații. Retribuția medie nominală a persona
lului muncitor va crește cu 16,5 la sută 
fată de anul 1930, alocația pentru copii cu 
35 la sută, iar pensia medie nominală de 
asigurări sociale cu 15,7 la sută. In raport 
cu creșterea indicelui mediu al prețurilor cu 
amănuntul la ansamblu!, 'desfacerilor de 
bunuri de consum (14,8 Ia sută), retribuția 
medie reală va fi, în anul 1982, cu 1,5 la 
sută mai mare față de cea din 1980. Prin 
aplicarea unor noi măsuri de creștere o 

retribuției nominale in anul 1983 se va asi- 
guro o sporire a retribuției reale cu circa 
4 la sută față de 1980.

In stabilirea mărimii compensațiilor se 
pornește de Io consumurile medii prevăzu
te în Programul plivind autoconducerea ,și 
autoaprovizionarea teritorială pentru asigu
rarea populației cu produse agricole, ani
male și vegetale pe perioada 1982-1985, 
de la influența medie a creșterii prețurilor 
de desfacere ale bunurilor agroalimentare, 
precum și de Io volumul și structura con
sumului diferitelor categorii ale populației, 
în raport de efortul fizic depus, condițiile 
de muncă și caracterul activității desfă
șurate.

3. Principiile de bază ole stabilirii com
pensațiilor sint următoarele :

- Acordarea de compensații, prin majo
rarea retribuției, tuturor categoriilor de 
muncitori și maiștri ; mărimea compensației 
se diferențiază in funcție de condițiile de 
muncă (mai grele sau obișnuite) ale mun
citorilor.
- Acordarea de compensații, prin majo

rarea retribuției, diferențiate in funcție de 
nivelul retribuției tarifare actuale, pentru 
celelalte categorii ale personalului munci
tor, asigurîndu-se reducerea decalajului 
dintre retribuțiile maxime și minime.

- Majorarea alocației pentru copii, co
relat cu creșterea prețurilor la produsele 
agroalimentare.

- Sporirea pensiilor pentru a se com
pensa cheltuielile suplimentare și diferen
țierea majorării în funcție de mărimea 
actuală a pensiilor.

Aceste criterii țin seama de necesitatea 
aplicării, în continuare, cu fermitate, a 
principiilor eticii și echității socialiste in 
repartizarea veniturilor, de necesitatea 
apropierii condițiilor de trai ale diferitelor 
categorii ale populației.

4. Pornind de la aceste criterii, pentru 
muncitori și maiștri cu condiții de munca 
mai grele - mineri, siderurgiști, petroliști, 
docheri și alte categorii - compensația lu
nară este de 210 lei, iar pentru ceilalți 
muncitori și maiștri compensația este de 
190 lei lunar.

Pentru celelalte categorii de personal 
muncitor se ține sșama de consumul mai 
redus, in funcție de specificul activităților 
desfășurate, precum și de mărimea retri
buțiilor actuale, compensația fiind diferen
țiată între 140—175 lei lunar. Totodată, alo
cația de stat pentru copii se majorează in 
medie cu 35 la sută la nivelul mediu de 
creștere a prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare. finind seama de 
structura și volumul mai redus al consu
mului pensionarilor," se stabilesc compen
sații lunare de 100 și 110 lei, diferențiate 
in raport de mărimea pensiei, care asigură

III. Creșterea eficienței întregii 
activități economice - factor hotăritor 
al sporirii venitului național și al ridicării 

nivelului de trai al întregului popor
Așezarea pe principii economice a tu

turor categoriilor de prețuri și majorarea 
veniturilor populației impun măsuri hotă- 
rite pentru îmbunătățirea întregii activități 
economice, creșterea puternică a eficienței 
economice, a venitului național - singura 
sursă o ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii, a dezvoltării patriei noastre 
pe calea progresului și civilizației.

Creșterea - costurilor de producție, ca 
urmare a majorării prețurilor materiilor 
prime, ale combustibililor și energiei, a pre
țurilor de contractare și de achiziție la 
produsele agricole, precum și măsurile sta
bilite cu privire la sporirea retribuției no
minale au determinat o scădere a ratei 
rentabilității în industrie și alte romuri.

Pentru întărirea autogestiunii econo- 

acoperirea influenței creșterii prețurilor la 
produsele agroalimentare și sporirea pen
siei medii reale.

La consumurile prevăzute prin planul pe
1982. compensația medie pe persoană, 
care acoperă în întregime creșterea prețu
rilor de, desfacere cu amănuntul, este de 
circa 140 lei lunar.

Cudntumul compensației bănești lunare, 
pentru acoperirea majorării prețurilor de 
desfacere la produsele agroalimentare și 
realizarea retribuției reale și a celorlalte 
venituri la nivelul stabilit, se diferențiază 
după categoria de oameni ai muncii, după 
virstă și după venituri, astfel :

Categoria beneficiarilor Compensație 
lei/lună

1. Personal muncitor *•

a) muncitori și maiștri
- cu condiții de muncă

mai grele 210
- cu condiții de muncă

obișnuite 190
b) Rest personal
- cu retribuții pînă la

2 500 lei lunar 175
— 2 500—3 000 lei lunar 160
— 3 000-4 000 lei lunar ‘ 140
- peste 4 000 lei'lunar nu se acordă 

compensație
2. Pensionari
- cu pensie pină la 2 000

lei lunor 110
- 2 000-3 000 lei lunar 100
- peste 3 000 lei lunar nq se acordă 

compensație

în același timp, se vor asigura de la bu
getul de stat sumele necesare pentru aco
perirea costurilor suplimentare la spitale, 
cantine de elevi și studenți și alte con
sumuri colective stabilite potrivit legii.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Socîole apreciază că 
toate aceste măsuri constituie o nouă și 
elocventă expresie a grijii partidului nos
tru, a secretarului său generai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru bunăstarea ma
terială a întregului popor, pentru a nu se 
afecta prin majorarea prețurilor de des
facere cu amănuntul veniturile reale ale 
clasei muncitoare, ale familiilor oamenilor 
muncii, ale celorlalte categorii de personal 
muncitor, precum și ale pensionarilor. Eie 
reflectă consecvența politicii partidului 
pentru realizarea obiectivelor stabilite de. 
Congresul al Xll-lea privind îmbunătățirea 
nivelului de trai al populației, ridicarea 
continuă a calității vieții în țara noastră.

mico-financiare a unităților productive, asi
gurarea echilibrului financiar intern și con
solidarea circulației monetare, Comitetul 
Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale consideră 
imperios necesară aplicarea unui complex 
de măsuri pentru mobilizarea maximă a tu
turor rezervelor existente in veoerea spo
ririi mai accentuate a eficienței econo
mice.

In acest scop. Comitetul Contrai al 
P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale hotărăsc :

1. Recuperarea Integrală, pînă in anul 
1985, a influențelor asupra costurilor de 
producție determinate de creșterea retri
buției nominale ca urmare a compensați
ilor acordate personalului muncitor. in 

anul 1982 se va recupera C"l puțin 30 la 
sută din volumul compensațiilor acordate, 
peste prevederile de plan.

2. Consiliul de Miniștri va asigura, pînă 
la sfirșitul trimestrului I a.c . elaborarea unor 
programe de măsuri în toa*e  unitățile pro
ductive și pentru toate praclusele care să 
ducă la recuperarea influențelor asupra, 
costurilor de producție ca urmare a spo
ririi retribuției personalului muncitor.

3. Ministerele, centralele și întreprinde
rile, consiliile populare vor acționa cu fer
mitate pentru reducerea costurilor de pro
ducție, scăderea consumurilor de materii 
prime, materiale, comoustib'l și energie, 
perfecționarea tehnologiilor de fabricație 
care să ducă la economisirea resurselor 
materiale.

Totodată, se va acționa cu hotărire pen
tru valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, intensificarea recu
perării, și utilizării integrale a resurselor 
refolosibile și valorificarea tuturor resurse
lor locale.

In toate unitățile economice se va asigura 
creșterea suplimentară a productivității 
muncii, utilizarea cît mai deplină o capaci
tăților de producție, îmbunătățirea radicală 
o organizării producției și a muncii, ridicarea 
calificării forței de muncă, întărirea ordinii 
și disciplinei de producție.

4. Ministerele, centralele și întreprinderile 
vor lua măsuri energice pentru îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale și a fluxuri
lor de producție, introducerea in circuitul 
economic a stocurilor de materii prime, ma
teriale și produse finite, reducerea produc
ției neterminate, îndeplinirea integrală și la 
termen a obligațiilor asumate prin con
tracte.

5. In toate întreprinderile se va acorda o 
atenție maximă respectării normelor de ca- 
litbte o produselor, obținerii de produse cu 
un grad ridicat de competitivitate, realizării 
producției in structura sortimentală plani
ficată.

6. Ținînd seama de rolul hotărîtor al agri
culturii în asigurarea industriei cu materii 
prime și a populației cu produse agroali
mentare, este necesar să se acționeze ferm 
pentru folosirea cu eficiență sporită o între
gii suprafețe agricole, a mijloacelor mate
riale și financiare existente în această ra
mură, pentru reducerea costurilor, creșterea 
producției și a eficienței economice in fie
care unitate.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, consiliile populare 
județene și comunale vor acorda o atenție 
deosebită aplicării în practică a hotărîrilor 
și prevederilor legale, recent adoptate, pri
vind folosirea eficientă a bazei tehnico-ma
teriale din agricultură, valorificarea la ma
ximum a condițiilor naturale de care dispu
ne țara noastră și a rezultatelor cercetării 
științifice, îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii, perfecționarea retribuției în 
vederea creșterii producției agricole vegetale 
și animale, sporirii veniturilor tuturor unită
ților productive și a lucrătorilor din agricul
tură, precum și îmbunătățirii aprovizionării 
cu produse agroalimentare a populației de 
pe întreg cuprinsul țării.

Totodată, se vor lua măsuri pentru con
stituirea fondului de stat de produse agri
cole la nivelul prevederilor din plan, pentru 
îmbunătățirea circulației produselor agro- 
aiimentare de la producători la unitățile de 
desfacere cu amănuntul, prin reducerea ve
rigilor intermediare, pentru gospodărirea ju
dicioasă a fondului de marfă și scăderea 
cheltuielilor de transport-depozitare și vîn- 
zate a produselor.

7. Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, unitățile de cercetare, proiec
tate și inginerie tehnologică, in strinsâ le
gătură cu unitățile industriale și agrcole, 
vor asigura introducerea de noi tehnologii 
perfecționate, aplicarea în practică șL ge
neralizarea rezultatelor obținute de unită
țile de cercetare, reducerea circii.țului 
cercetare-proiectare-producție, în vederea 
obținerii unor produse de cantate superi
oară. cu costuri cît mai reduse. Cercetarea 
științifică este obligată să-și sporească 
contribuția la crearea de noi produse care 
să asigure reducerea importurilor.

8. Ministerul Comerțului Exterior și Co- 

operării Economice Internaționale, toate 
unitățile producătoare și de comerț exterior 
vor lua măsuri ferme pentru îndeplinirea 
integrală a obligațiilor controctuale de 
export, livrarea la timp și de calitate co
respunzătoare a mărfurilor, extinderea 
formelor de cooperare cu parteneri ex
terni, valorificarea produselor la prețuri 
avantajoase pe piețele internaționale, 
extinderea și perfecționarea rețelei de 
comerț exterior care să conducă la ridi
carea eficienței relațiilor economice ex
terne ale țării noastre. Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale va acționa cu fermitate pen
tru recuperarea creșterii costurilor la pro
dusele destinate exportului prin obținerea 
unor prețuri externe îmbunătățite, astfel 
incit să se asigure o eficiență sporită la 
mărfurile vindute pe piețele internaționale. 
Totodată, se vor urmări restrîngerea la stric
tul necesar a importului și realizarea unei 
balanțe comerciale excedentare.

9. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, ministerele, 
conducerile tuturor unităților economice, 
organizațiile sindicale și celelalte organi
zații de masă trebuie să acțiorțgy ^per
manență, cu răspundere revolu^F ^. pen
tru valorificarea la maximum a .«surselor 
materiale și umane existente (in fiecare 
unitate economică, îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de producție, întărirea autocon- 
ducerii și autogestiunii economico-finan
ciare, ridicarea pe un plan calitativ supe
rior a întregii activități economice.

10. Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale stabilesc ca 
măsurile prevăzute în prezenta hotărire să 
fie discutate în cadrul tuturor organizați
ilor de partid și, totodată, să facă obiec
tul unei largi dezbateri de masă cu 
oamenii muncii din toote sectoarele de 
activitate.

★
Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul 

Suprem al Dezvoltării Economice șl Sociale 
consideră că măsurile cuprinse în, prezenta 
hotărire realizează un raport echitabil între 
prețurile de ploducție în industrie și pre
țurile de contractare și achiziții în agricul
tură și în mod corespunzător se reflectă in 
prețurile de desfacere cu amănyntul.

Totodată, ele contribuie la realizarea echi
librului necesar în dezvoltarea industriei. și 
agriculturii — sectoare fundamentale ale so
cietății noastre, precum și între prețurile și 
veniturile oamenilor muncii din industrie și 
celelalte sectoare și agricultură.

Pe această bază se asigură șl întărirea 
colaborării economice și a alianței politice 
dintre clasa muncitoare și țărănime, a alian
ței cu toate celelalte categorii sociale, în
tărirea unității moral-politice a societății 
noastre socialiste, a unității întregului popor 
în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Central a! Partidului Comunist 
Român și Consiliul Suprem al Dezvelirii 
Economice și Sociale își exprim-*  .. \<n- 
gerea că toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, vor acționa cu fermitate 
pentru realizarea integrală a sarcinilor care 
le revin, pentru creșterea producției și spo
rirea venitului național — singurul izvor al 
dezvoltării societății noastre socialiste, al ri
dicării nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor. Măsurile privind așeza
rea pe principii economice a prețurilor cu 
amănuntul la produsele agroalimentare și 
creșterea veniturilor populației vor trebui să 
determine un puternic avint al activității de 
producție în toate ramurile și sectoorele, în 
toate unitățile din țară ; toți oamenii mun
cii, sub conducerea organizațiilor de partid, 
vor trebui să militeze neabătut pentru buna 
organizare și desfășurare a producției, creș
terea eficienței muncii lori realizarea la un 
înalt nivel colitativ a sarcinilor care le revin.

Sporirea continuă a avuției naționale, 
creșterea producției industriale și agricole 
vor asigura dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre, înfăptuirea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului - scopul su
prem al politicii Partidului Comunist Român. ,
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(Urmare din pag. n
condițiile grele ale anului 1981 - 
cind, datorită accentuării crizei 
economice și energetice mondia
le, multe țări și-au restrîns 
activitatea productivă - patria noas
tră □ străbătut o etapă deosebit 
de importantă in înfăptuirea Pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
creșterii nivelului de trai al po
porului.

Vorbitorii au apreciat, totodată, 
In spirit critic și autocritic, că succe
sele obținute puteau fi mai bune 
dacă s-ar fi acționat cu mai multă 
răspundere, in toate sectoarele de 
activitate, s-ar fi folosit mai bine 
resursele materiale și umane, în 
vederea realizării exemplare a tu
turor obiectivelor prevăzute și pen
tru care existau condițiile necesare. 

Pornind de la obiectivele insufie- 
titoare ale planului pe acest an, de < ___  

la orientările și exigențele formu
late de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorii au exprimat hotărirea 
fermă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a acționa cu 
perseverență pentru indeplinirea rit
mica și la toți indicatorii o sarci
nilor de producție pe 1982, pentru 
recuperarea restanțelor din anul tre
cut, îndeosebi la produsele desti
nate exportului, reducerea in conti
nuare a importului, pentru lărgirea 
bazei de materii prime și energe
tice, creșterea productivității și ri
dicarea pe o treaptă superioară o 
eficienței economice.

Participanții la dezbateri du 
subliniat importanța deosebită a 
măsurilor propuse de conducerea 
partidului și statului privind reașe
zarea și corelarea pe principii eco
nomice a prețurilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu 
amănuntul la produsele agroali

mentare, sițbliniind, totodată, grija 
deosebită manifestată pentru men
ținerea și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, materializată 
in acordarea de compensații. Ei 
și-au manifestat adeziunea totală 
față de aceste măsuri și au rele
vat că ele reflectă preocuparea con
secventă o conducerii partidului și 
statului, personal o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea 
bunăstării materiale a întregului po
por, in conformitate cu obiectivele 
stabilite de Congresul ol Xll-lea al 
partidului, de ridicare continuă a 
calității vieții in țara noastră.

insușindu-și pe deplin hotărirea 
Comitetului Politic Executiv, indica
țiile secretarului general al partidu
lui, vorbitorii au arătat că așezarea 
pe principii economice a sistemului 
de prețuri și majorarea veniturilor 
populației trebuie să fie însoțite 
peste tot de o îmbunătățire a acti
vității economice, de creșterea mai 

puternică a venitului național - sin
gura cale prin care se asigură creș
terea reală a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. In acest sens, ei 
au exprimat hotărirea organelor și 
organizațiilor de partid de a des
fășura o intensă muncă politică in 
rindul maselor largi, de explicare o 
caracterului obiectiv al complexului 
de măsuri adoptate de conducerea 
partidului și statului, de înțelegere 
a necesității că valoarea compensa
țiilor acordate trebuie să fie recu
perată integral in cursul actualului 
cincinal. Vorbitorii s-au angajat «o 
treacă de îndată la stabilirea unor 
programe concrete de măsuri in ve
derea sporirii eficienței economice a 
fiecărei unități și o fiecărui produs, 
prin reducerea costurilor de pro
ducție, creșterea productivității mun
cii, economisirea materiilor prime 
și a energiei, sporirea gradului de 
valorificare a resurselor materiale și 
a forței de muncă. In acest context, 

s-a exprimat hotărirea de a acționa 
ferm pentru trecerea imediată la 
indeplinirea hotâririi Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la recuperarea a cei puțin 
30 ia sută din valoarea compensa
țiilor in cursul anului 1982. Totoda- x 
tă, ei au dat glas angajamentului 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de o mobiliza toate forțele 
pentru îmbunătățirea întregii acti
vități economice, pentru aplicarea 
in cele mai bune condiții a meca
nismului eeonomico-financiar, întă
rirea autoconducerii și autogestiunii, 
pentru o se trece la o nouă cali
tate in toate ramurile producției ma
teriale, in scopul dezvoltării conti
nue a economiei și al creșterii veni
tului național, sporirii - pe această 
bază - a bunăstării poporului.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Suprem 
a! Dezvoltării Economice și Sociale 
au aprobat, în unanimitate, Rapor

tul privind realizarea Planului na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1981 și Comu
nicatul cu privire la indeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socialâ a Republicii So
cialiste România pe anul 1981. Co
municatul se va da publicității.

C.C. a! P.C.R. și Consiliul Suprem 
au aprobat, de asemenea, în una
nimitate, Raportul și Hotărirea cu 
privire la reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor pro
duselor agricole și majorarea pre
țurilor cu amănuntul la produsele 
agroalimentare, creșterea retribuției 
personalului muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a pensiilor. 
Hotărirea se dă publicității.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem 
și-au exprimat convingerea că Or
ganele și organizațiile de partid, 
ministerele, centralele, unitățile eco
nomice socialiste, toți oamenii mun
cii in frunte cu comuniștii vor acționa 

neabătut pentru înfăptuirea acestui 
program complex de măsuri și a 
hotărîrilor adoptate, a prevederilor 
planului pe acest an ți pe întregul 
cincinal, asigurind înfăptuirea iri 
cele mai bune condiții a hotărin- 
lor Congresului al Xll-lea, a Progra
mului partidului de inflorire a pa
triei, de ridicare continuă a prospe
rității națiunii noastre, de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

In încheierea lucrărilor ședinței 
de lucru comune, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar 'general al Partidului. Co
munist Român, președintele Repu-; 
blicii Socialiste România, președin
tele Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Șociale.

Cuvintarea, urmărită cu deosebită 
atenție, a fost subliniată în repe
tate rinduri cu însuflețite aplauze, 
cu deplină aprobare.

Cuvîntarea se dă publicității.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la ședința de lucru comună a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale

(Urmare din pag. I) nent seama și să nu uităm nicio
dată că se impune să aplicăm cu 
fermitate legitățile economice, să 
acționăm în concordanță cu ele — 
și una din aceste legități este toc
mai aceea a rentabilității, a efici
enței economice, a productivității 
muncii, fără de care nu putem a- 
sigura progresul continuu al socie
tății noastre socialiste.

Am realizat în anul trecut o 
creștere importantă a exportului, 
cu circa 11,3 la sută pe total, iar 
în valută convertibilă, de 13,5 la 
sută, față de 1980, în timp ce im
portul, în general, a scăzut cu 7,4 
la sută, iar în valută convertibilă 
cu 12,6 la sută.

Această creștere a exportului și 
reducerea substanțială a importu
lui au asigurat o balanță comerci
ală excedentară, este adevărat, nu 
în conformitate cu prevederile pla
nului și cu posibilitățile pe care le 
avem. Dar menționez încă o dată, 
am avut toate condițiile și puteam 
să încheiem balanța comercială cu 
un excedent de cel puțin un mili
ard de dolari.

Subliniez acest lucru pentru că 
și în această privință trebuie să 
tragem toate învățămintele și să 
luăm toate măsurile în vederea 
realizării, zi de zi. lună de lună, a 
producției in general, în mod de
osebit a producției de export. Nu 
trebuie să mai existe nici un fel 
de justificare pentru nerealizarea 
planului de export pe acest an și 
recuperarea unei părți din nerea
lizările din 1981. Avem în vedere 
ca în 1982 și în următorii ani — în 
cea mai mare parte însă în 1982— 
1983 — să recuperăm în întregime 
și nerealizările la export din 1981,

Trebuie, într-adevăr, să acționăm 
cu toată hotărîrea în direcția dez
voltării relațiilor economice cu ță
rile socialiste, cu țările! în curs de 
dezvoltare, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, să dezvoltăm 
cooperarea in producție, formă care 
asigură o stabilitate în activitatea 
de relații economice internaționale. 
Să facem totul pentru a asigura 
realizarea unui export la nivelul 
cerințelor pieței mondiale din toate 
punctele de vedere, pentru o bună 
valorificare a produselor românești 
pe piața internațională, pentru re
alizarea unei balanțe comerciale 
excedentare, in conformitate cu 
prevederile planului.

Desigur, va trebui să și impor
tăm, și avem prevederi destul de 
mari la importuri. Insă este nece
sar să acționăm în continuare pen
tru soluționarea într-o măsură mai 
mare a unor probleme legate de 
asigurarea materialelor, a diferite
lor subansamble și piese de schimb 
pentru care avem condiții necesare 
să le realizăm în țară și pentru a 
reduci, în acest fel, importurile de 
asemenea produse — ținînd seama 
că avem de importat un volum 
mare de materii prime, incepînd cu 
petrolul, cărbunele cocsificabil, 
cocsul, bumbacul și altele. Un rol 
important revine în această • pri
vință Consiliului de Miniștri, orga
nelor centrale, minisțerelor, centra
lelor, întreprinderilor și, desigur, 
tuturor consiliilor oamenilor mun
cii, organelor și organizațiilor de 
partid, care trgbuie să facă totul 
pentru a asigura desfășurarea în 
cele mai bune condiții a activității 
de comerț exterior.

Stimați tovarăși,
în condițiile anului 1981, desfa

cerea de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist a crescut, 
față de 1980, cu 4,3 la suta, iar ser
viciile cu 7,5 la sută. In același 
timp, numărul mediu al personalu
lui muncitor a crescut cu 1,3 la 
sută. Este cunoscut că, în multe 
țări, în această perioadă, persona
lul muncitor s-a redus, a crescut 
puternic numărul șomerilor. Cu atît 
mai mult trebuie să apreciem re
zultatele pe care le avem în dez
voltarea economiei noastre națio
nale, ținînd seama de faptul că, 
chiar în aceste condiții grele, am 
asigurat și o creștere destul de im
portantă, după părerea mea, a per
sonalului muncitor încadrat în di
ferite sectoare de activitate.

în aceste condiții grele ale eco
nomiei mondiale, cînd pe plan 
mondial în multe țări s-a ajuns la 
o reducere simțitoare a veniturilor 
reale ale oamenilor muncii, în țara 
noastră retribuția reală a oameni
lor muncii a crescut cu 1 la sută, 
iar veniturile reale ale populației 
au crescut cu 2,2 la sută față de 
1980. Toate acestea demonstrează 
cu puterea faptelor forța și capaci
tatea economiei noastre naționale, 
realitatea că dispunem astăzi de o 
asemenea economie care poate face 
față greutăților apărute în econo
mia mondială și poate să asigure 
dezvoltarea forțelor de producție, 
progresul general al patriei noas
tre. Acum se vede și mai bine jus

tețea politicii economice a partidu
lui nostru comunist, de dezvoltare 
a forțelor de producție și de creare 
a unei industrii puternice și a unei 
agriculturi dezvoltate. Trebuie să 
spunem insă deschis că dacă nu am 
dispune de industria pe care am 
creat-o în anii construcției socia
liste, nu am fi putut și nu am pu
tea face față greutăților deosebite 
din viața economică mondială, care 
au influență și în țara noastră. Toc
mai în împrejurările acestea grele 
se evidențiază și mai mult superio
ritatea orînduirii noastre socialis
te, faptul că am lichidat pentru 
totdeauna proprietatea și asuprirea 
capitalistă, că am dezvoltat o eco
nomie pe principiile socialiste, pro
prietate a oamenilor muncii — ade- 
vărații stăpîni ai bogățiilor Româ
niei, a tot ceea ce se produce 
în patria noastră socialistă. (Vii 
aplauze).

Creșterea în aceste împrejurări 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, al întregului popor, atestă 
încă o dată umanismul societății 
noastre socialiste, faptul că tot 
ceea ce realizăm aparține poporu
lui, e destinat dezvoltării forțelor 
de producție, sporirii bogăției pa
triei, ridicării continue a bunăstă
rii generale a oamenilor, a po
porului — scopul suprem al poli
ticii partidului nostru comunist, 
esența societății socialiste pe care 
o edificăm în România. (Aplauze 
puternice).

Trebuie să, menționăm și cu pri
lejul acestui bilanț faptul că toate 
aceste importante realizări se da- 
toresc muncii pline de abnegație 
a minunatei noastre clase .munci
toare — clasa conducătoare a so
cietății noastre socialiste — a mi
nunatei noastre țărănimi, a inte
lectualității noastre, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor, care, într-o deplină unîralel 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, înfăptuiesc neabătut 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare spre co
munism, asigură ridicarea patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație, întărirea independenței și 
suveranității României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Iată de ce doresc ca, de la a- 
ceastă înaltă tribună, să adresez 
cele mai calde felicitări muncito
rimii, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor și. totodată, urări 
de noi și noi succese în înfăptuirea 
Programului partidului, a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea, în 
dezvoltarea continuă a României 
socialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
în cadrul ședinței de astăzi am 

dezbătut măsurile privind reașe
zarea prețurilor și corelarea pe 
principii economice a prețurilor la 
produsele agroalimentare, precum 
și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimenta
re. în. același timp, am hotărît 
creșterea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat pen
tru copii și a pensiilor.

Sînt cunoscute măsurile de re
așezare a prețurilor în industrie și 
agricultură. Acestea au fost nece
sare ca urmare a creșterii puter
nice a prețurilor din ultimii ani la 
materiile prime, îndeosebi la pe
trol, și ale altor materiale și pro
duse industriale. Toate acestea au 
făcut ca și în țara noastră să creas
că prețul de cost, să sporească 
cheltuielile de producție. A apărut 
deci necesar să punem în concor
danță prețurile internaționale și 
creșterea prețurilor de cost și de 
producție în țară, pentru a asigura 
aplicarea legilor economice obiec
tive în conducerea întregii activi
tăți economico-sociale. Aceste mă
suri au fost necesare pentru a crea 
condițiile pentru aplicarea în mod 
corespunzător a noului mecanism 
economic în toate domeniile de 
activitate.

Nu este pentru nimeni un secret 
că prețul de cost și de producție 
trebuie neapărat, și în orice condi
ții, să exprime cît mai corect 
cheltuielile materiale și de muncă 
pentru realizarea unui produs sau 
altuia. Avem obligația să acționăm 
întotdeauna în așa fel îneît să asi
gurăm condițiile necesare creșterii 
forțelor de producție, realizării re
producției lărgite și, totodată, ri
dicării, pe această bază, a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului.

Așa cum am subliniat și în alte 
împrejurări, trebuie să acționăm 
permanent pentru a păstra un 
echilibru și un raport corespunză
tor între diferite ramuri și sectoare 
de activitate, în vederea dezvoltă
rii armonioase a societății noastre 

socialiste, pentru a împiedica apa
riția diferitelor contradicții care se 
dezvoltă și in societatea socialistă 
și care, dacă nu sînt sesizate la 
timp sau nu sînt. înțelese și nu se 
acționează pentru soluționarea lor, 
pot duce la contradicții grave, chiar 
antagoniste, cu consecințe serioase 
pentru dezvoltarea socialistă a 
țării.

Iată de ce se impunea să luăm 
măsurile necesare pentru realizarea 
unui raport just și între produsele 
industriale și produsele agricole. In 
acest sens, măsurile luate în 1981, 
precum și cele de la începutul a- 
cestui an, au urmărit tocmai să 
asigure produselor agricole prețuri 
care să acopere în întregime cheltu
ielile materiale și de producție, 
precum și un anumit beneficiu uni
tăților și producătorilor agricoli.

Este, de asemenea, necesar să 
realizăm un raport echitabil între 
prețurile de producție în industrie 
și prețurile de contractare și achi
ziții în agricultură și, în mod co
respunzător, aceasta să se reflecte 
în prețurile de desfacere cu amă
nuntul.

Temelia orînduirii noastre eco
nomice și politice o constituie 
alianța dintre muncitori și țărani, 
cele două clase de bază ale socie
tății noastre' socialiste. Această 
alianță se manifestă Și trebuie să 
se manifeste, în primul rînd, în 
colaborarea în domeniul economic, 
în producția industrială și agricolă, 
într-un echilibru corespunzător în 
dezvoltarea acestor două sectoare 
fundamentale ale societății noas
tre, dar și în prețurile și în veni
turile oamenilor'muncii din indus
trie și celelalte sectoare, și din 
agricultură. Pe această bază asi
gurăm și întărirea alianței politice 
dintre clasa muncitoare și țărăni
me. a alianței cu toate celelalte 
categorii .sociale, întărirea unității 
moral-politice a societății noastre 
socialiste, a unității întregului po
por în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, sub con
ducerea partidului nostru comu
nist. (Aplauze puternice).

Măsurile pe care le-am luat în 
domeniul majorării prețurilor de 
achiziții și contractare au dus Ia 
creșterea prețurilor în agricultură 
cu circa 30 la sută. Producătorii a- 
gricoli — cuprinzînd aici* * unități 
de stat, cooperatiste și țărănimea 
in general — vor primi peste *25  
miliarde lei, față de prețurile din 
1981 — desigur. în condițiile rea
lizării producției planificate pe 
acest an.

acest an a unei părți cit mai în
semnate din nerealizările pe 1981. 
Noi avem un plan cincinal — și 
trebuie să înțelegem că avem obli
gația să facem totul ca el să fie în 
întregime realizat. Deci și nereali
zările din 1981 trebuie să fie re
cuperate în acest an și în 1983, in 
întregime.

Să acordăm toată atenția dezvol
tării puternice a bazei energetice
— mă refer la petrol și cărbune. 
Să acționăm cu toată răspunderea 
pentru ca, în acest an, să reali
zăm planul de producție, dar și 
să recuperăm o parte din nerea
lizările din 1981 și, mai cu seamă, 
să creăm baza necesară pentru 
producția din 1983 și din anii ur
mători.

De asemenea, trebuie să acțio- 
; năm cu mai multă fermitate pen-
• tru dezvoltarea bazei de materii 
i prime a toate sectoarele de care 
r dispune nânia. Să ne preocu

păm de recuperarea și refolosirea 
într-o măsură mai mare a mate
rialelor din diferite domenii de ac
tivitate. Să întărim spiritul de bună 
gospodărire a materiilor prime și 
materialelor, să realizăm și să îm
bunătățim indicele de folosire a 
metalului și a altor materii pri
me. Să acționăm cu toată fermi
tatea pentru recuperarea și recon- 
diționarea pieselor și subansamble- 
lor. ceea ce va avea o influență 
importantă în asigurarea bunei 
aprovizionări tehnico-materiale.

Este necesar să acordăm in con
tinuare o atenție tot mai mare ri
dicării nivelului tehnic, îmbunătă
țirii calității tuturor produselor, 
atit metalurgice, chimice, ale con
strucției de mașini, cit și a pro
duselor industriale și alimentare 
destinate consumului populației.

Nu putem fi deloc mulțumiți cu 
rezultatele obținute in creșterea 
productivității muncii. Trebuie să 
luăm toate măsurile pentru ca, 
încă în acest an, să asigurăm nu 
numai creșterea productivității 
muncii prevăzute în plan, dar și 
o recuperare a unei părți, cel pu
țin a nerealizărilor în acest do
meniu din 1981. Cred că nu este 
necesar să insist de ce trebuie ca
— pe baza bunei organizări, a me
canizării, automatizării și introdu
cerii electronicii și microelectroni
cii în conducerea proceselor de 
producție — să asigurăm o creș
tere mult mai substanțială a pro
ductivității muncii sociale. Să nu 
uităm nici un moment că tocmai 
in ■ ~ ' domeniu trebuie să obți
nem o dezvoltare mai rapidă și 
să demonstrăm superioritatea eco
nomiei noastre socialiste asupra 
economiei capitaliste.

De asemenea, este necesar să pu
nem în centrul activității tuturor 
ministerelor, centralelor și unită
ților economice — dealtfel a tu
turor sectoarelor — creșterea efi
cienței economice, ca una din con
dițiile esențiale pentru sporirea ve
nitului național, pentru crearea 
condițiilor în vederea dezvoltării 
economico-sociale și a ridicării bu
năstării generale a poporului.

Un accent deosebit trebuie să pu
nem în această privință pe valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, pe redu
cerea, în continuare, a consumu
rilor materiale, a cheltuielilor de 
producție, pe reducerea consumu
rilor energetice, acționînd cu toa
tă hotărîrea pentru buna gospo
dărire a mijloacelor de care dis
punem, făcînd totul pentru a in
troduce în toate domeniile tehno
logii moderne, care să conducă 
rapid la reducerea consumurilor e- 
nergetice și de combustibil, a con
sumurilor materiale în general. 
Am menționat și în alte împreju
rări — recent și la Brașov — că 
sînt încă rezerve mari în acest do
meniu, că avem încă tehnologii 
mari consumatoare de combusti
bil și energie — și deci trebuie să 
intervenim cu toată hotărîrea pen
tru a obține rapid o reducere co
respunzătoare a lor.

Trebuie să aplicăm cu toată 
consecvența noul mecanism econo
mic în toate sectoarele de activi
tate, să asigurăm autoconducerea, 
autogestiunea, astfel ca fiecare u- 
nitate să lucreze pe bază de buget 
propriu de venituri și cheltuieli, 
ca fiecare activitate economică să 
aducă o eficiență cît mai sporită, 
un beneficiu cît mai mare. Insist 
încă o dată că trebuie să înțele
gem că fără o creștere continuă a 
eficienței economice, a rentabili
tății fiecărei activități economico- 
sociale, nu se poate vorbi de apli
carea noului mecanism economic, 
bazat pe principiile autoconduce- 
rii și autogestiunii, nu se poate 
vorbi de aplicarea legilor econo
mice obiective. Construind societa
tea socialistă multilateral dezvol- 

• tată, noi trebuie să ținem perma

Așa cum am măi menționat, a- 
ceastă majorare a tost necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor ma
teriale și de producție din agricul
tură, dar și pentru creșterea coin
teresării materiale a oamenilor 
muncii, a țărănimii în general.

în același timp s-au adoptat noi 
măsuri de îmbunătățire și de creș
tere a retribuției cooperatorilor. 
Pe această bază, veniturile coope
ratorilor și ale țărănimii în gene
ral vor crește, în condițiile reali
zării producției prevăzute în 1982, 
cu circa 25 la sută. Prin aceste 
măsuri se realizează un raport mai 
bun și mai echitabil, în spiritul 
principiilor socialiste, între venitu
rile oamenilor muncii din indus
trie și alte sectoare și veniturile 
cooperatorilor și oamenilor muncii 
din agricultură, ale țărănimii în 
general. Această apropiere între 
veniturile oamenilor muncii din in
dustrie și din agricultură, stabili
rea unui raport mai echitabil între 
acestea constituie o necesitate o- 
biectivă a asigurării progresului 
societății noastre socialiste, a cre
ării condițiilor necesare dezvoltă
rii producției în toate domeniile, 
inclusiv a producției agricole.

In același timp, trebuie să avem 
în vedere că, odată cu creșterea 
prețurilor în industrie, în agricul
tură, au crescut și cheltuielile de 
transport, precum și cheltuielile 
generale de desfacere. Este adevă
rat, la stabilirea noilor prețuri am 
căutat să prevedem un șir de mă
suri de reducere a acestor cheltu
ieli, dar, cu toate acestea, în mod 
firesc ele șînt mai mari decît în 
trecut.

Este, totodată, necesar să avem 
în vedere că, Ia unele produse a- 
groalimentare, prețurile cu amă
nuntul au rămas cele de acum 10— 
15 și chiar 25 de ani, deși în aceas
tă perioadă retribuția a cres
cut de circa 7 ori, iar veniturile 
totale ale populației de peste 10 
ori. Toate acestea fac necesară ma
jorarea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul în medie cu circa 35 îa 
sută. în cadrul acestei majorări 
medii este, după cum ați putut 
constata, o diferențiere, atît în sus, 
cît și în jos.

Cu acest prilej s-a urmărit rea
lizarea unui raport mai bun între 
prețurile diferitelor produse, înlă- 

turîndu-se o serie de anomalii care 
s-au acumulat de-a lungul anilor. 
Această majorare a prețurilor de 
desfacere cu amănuntul este nece
sară și va avea o puternică influ
ență. în dezvoltarea echilibrată a 
economiei noastre naționale.

Doresc să menționez că in urma 
acestei majorări a prețurilor la 
produsele agroalimentare. la multe 
din aceste produse prețurile, în țara 
npastră, rămîn încă cu mult mai 
mici față de prețurile la aceleași 
produse din unele țări socialiste 
și capitaliste. în presă s-au publi
cat o serie de date, pe baza sta
tisticilor mondiale și din C.A.E.R. 
— și se vor mai publica — tocmai 
pentru a ajuta și activul nostru de 
partid și pe toți oamenii muncii să 
înțeleagă bine de ce este necesar 
să realizăm ac’eastă majorare a 
prețurilor și totodată să vadă 
grija pe care o acordăm ca a- 
ceastă majorare să se realizeze în 
condițiile păstrărji și chiar ridică
rii în continuare a nivelului de 
trai, material și spiritual, al po
porului.

Stimați tovarăși,
în concordanță cu hotărîrile 

Congresului al XII-lea, cu politica 
generală a partidului nostru de ri
dicare continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, au fost sta
bilite măsuri în vederea creșterii 
retribuției, a alocațiilor pentru copii 
și a pensiilor — care vor acoperi 
cheltuielile suplimentare, asigurînd 
și o creștere reală a retribuției oa
menilor muncii în 1982 cu 1,5 la 
sută. în 1983, prin aplicarea celei 
de-a doua părți a creșterii retri
buției, aceasta va fi de circa 104 la 
sută, deci o creștere cu 4 la sută, a- 
coperind deci pe deplin creșterea 
prețurilor pe care o hotărîm acum 
și o sporire substanțială a retri
buției reale, cu 4 la sută.

în ce privește creșterea venitu
rilor totale ale populației, după 
cum ați putut constata, ele vor fi 
mai mări cu 3 la sută în 1982 față 
de 1980. La stabilirea compensa
ției s-a pornit de la consumul de 
produse agroalimentare prevăzut 
prin planul pe 1982 și prin pro
gramul de autoaprovizionare și au- 
toconducere. La acest consum 
mediu — care este desigur diferen
țiat pe categorii de oameni ai 
muncii și pe vîrste — s-a stabilit 
și compensația, care este în medie 
de circa 140 lei lunar, diferențiată 
și ea după categoria de oameni 
ai muncii, după vîrstă și după 
venituri. ' în acest fel, oamenii 
muncii din sectoarele unde sint 
condiții mai grele de muncă vor 
primi un adaos la retribuție de 
210 lei, toți ceilalți muncitori și 
maiștri vor primi un adaos la re
tribuție de 190 lei. Personalul din 
celelalte sectoare, în raport de ve
nituri, va primi un adaos la re
tribuție în felul următor: la o re
tribuție de pînă la 2 500 — 175 lei, 
de la 2 500 la 3 000 — 160 lei, de la 
3 000 la 4 000 — 140 lei. Practic, 
toate categoriile de oameni ai mun
cii, întregul personal, pînă la ve
niturile de 4 000 lei, primesc a- 
proape — mă refer chiar la ultima 
grupă, cu- 140 de lei — întreaga 
compensație lunară, care acoperă în 
întregime creșterea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul.

Am considerat că la oamenii 
muncii cu venituri peste 4 000 de 
lei — care sint în număr de 93 
de mii — nu este necesar să acor
dăm nici un fel de compensație. 
Aceasta pornind de la necesitatea 
de a realiza un raport mai echi
tabil între veniturile mici și cele 
mari. Consider că este o măsură 
justă, echitabilă și corespunde 
principiilor eticii și echității so
cialiste, de a asigura un raport cît 
mai bun — dar păstrînd în același 
timp și cointeresarea materială — 
între veniturile diferitelor catego
rii de oameni ai muncii.

De asemenea, s-a asigurat pen
sionarilor cu pensie pînă la 2 000 
lei un adaos de 110 lei, iar celor 
cu o pensie de la 2 000—3 000. un 
adaos de 100 lei lunar. Și aici, la 
un număr de peste 11700 pensio
nari, care au pensii peste 3 000 lei, 
nu am acordat nici un adaos, con- 
siderînd că și aceasta se înscrie 
în spiritul politicii noastre gene
rale de a asigura aplicarea prin
cipiilor eticii și echității în acest 
domeniu.

Așa cum ați văzut, în raport 
s-a stabilit acordarea unei com
pensații medii de 67 lei lunar — 
diferențiat, desigur, în raport de 
venituri și de numărul de copii — 
pentru toți copiii care primesc in
demnizații de la stat, ceea ce re
prezintă o creștere a alocațiilor cu 
circa 35 la sută.

Toate aceste1 măsuri vor duce la 
o creștere reală — repet — atît a 
retribuției reale a oamenilor mun
cii cu 1,5 la sută, cît și a venitu

rilor generale ale populației din 
celelalte fonduri sociale și alte
le, cu 3 la sută — ceea ce se în
scrie in preocuparea partidului și 
statului nostțu socialist de a asigu
ra aplicarea acestor măsuri ne
cesare bunei funcționări a econo
miei naționale în condițiile creș
terii nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Putem declara cu îndreptățită 
mîndrie că, luînd aceste măsuri de 
mare însemnătate economică și po
litică, noi demonstrăm încă o dată 
că societatea noastră socialistă este 
călăuzită neabătut de principiile 
echității și dreptății sociale, că 
partidul nostru comunist face to
tul ca — pe măsura dezvoltării e- 
conomico-sociâle a patriei, asigu
rând un echilibru între toate sec
toarele de activitate, între prețu
rile diferitelor sectoare — să în
făptuim neabătut programul parti
dului de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii na
țiuni, că comuniștii nu au și nu 
vor avea niciodată nimic mai pre
sus decît bunăstarea poporului, a 
omului, fericirea și independența 
țării. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Am hotărît să includem aceste 

compensații în retribuție pentru a 
asigura o reflectare corespunză
toare în cheltuielile materiale și 
de producție a acestei majorări a 
retribuției și a altor venituri des
tul de însemnate. Așa cUm am 
menționat și la Brașov, oamenii 
muncii, populația vor primi peste 
25 de mțliarde lei, ceea ce cere un 
efort deosebit pentru economia na
țională. Ați reținut, și doresc să 
subliniez că aceasta a determinat 
ca, în lucrările prezentate, să se 
propună scăderea beneficiilor cu 
peste 3 la sută în acest an, ceea ce 
va afecta fără- îndoială rentabilita
tea in multe sectoare'economice și 
în același timp va afecta și fondul 
de participare la beneficii. Iată de 
ce este necesar să înțelegem că tre
buie să luăm toate măsurile pentru 
a obține, prin reducerea consumu
rilor materiale, prin creșterea pro
ductivității muncii și valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, o recuperare a acestor 
sume acordate oamenilor muncii, 
asigurînd în acest fel creșterea în 
continuare a rentabilității, a 
eficienței economice, dezvoltarea 
generală a societății noastre so
cialiste.

Trebuie să trecem la întocmirea 
măsurilor necesare — cel mai 
tirziu pină la sfîrșitul trimestrului 
I al acestui an — în vederea recu
perării, în 1982, a cel puțin 30 la 
sută din această sumă, urmînd ca 
în 1983 și în anii viitori să asigu
răm o recuperare integrală a aces
tei sume acordate oamenilor mun
cii prin măsurile pe care le-am ho- 
tărît astăzi.

Toate acestea pun sarcini deose
bite în fața Consiliului de Miniștri, 
a organelor economice centrale, a 
ministerelor. Ele au îndatorirea să 
realizeze aceste programe de mă
suri și să acționeze cu toate forțele 
în vederea înfăptuirii neabătute a 
hotărîrii pe care am luat-o. Este 
necesar ca toate unitățile econo
mice, consiliile oamenilor muncii, 
organele și organizațiile de partid 
să acționeze cu toată răspunderea 
pentru a asigura tot ceea ce este 
necesar în vederea înfăptuirii aces
tor măsuri, dar și în vederea recu
perării, îh acest an și în anii urmă
tori, a întregii sume alocate supli
mentar, asigurînd creșterea în con
tinuare a rentabilității, a beneficii
lor, a venitului național, a avuției 
generale a țării. Numai astfel vom 
crea condițiile necesare pentru a 
asigura înfăptuirea programului 
general de dezvoltare a țării _și de 
creștere în continuare a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că societatea noastră 
socialistă — dealtfel nici o socie
tate — nu poate consuma mai mult 
decît produce, dar, in general, nu 
ppate și nu trebuie să consume 
nici tot ceea ce produce, pentru că 
noi trebuie să asigurăm atît repro
ducția lărgită, cît și necesarul pen
tru cheltuielile generale, inclusiv 
pentru apărare — deci nu putem 
să pornim de la a consuma tot ceea 
ce realizăm într-un an sau altul.

Este necesar să pornim de la ne
cesitatea că economia socialistă, 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înfăptuirea 
societății comuniste cer o lărgire 
continuă a bazei tehnico-materiale 
a dezvoltării țării, o repro
ducție mereu superioară pen
tru a asigura ridicarea continuă 
a gradului de civilizație al poporu
lui și progresul general al întregii 
societăți. Insist asupra acestei pro
bleme aici, în fața Comitetului Cen

tral, a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, pen
tru că doresc ca fiecare membru al 
Comitetului nostru Central prezent 
aici să înțeleagă bine că măsurile 
care le-am adoptat astăzi au, în
tr-adevăr, o deosebită, importanță 
politică și economică, pentru a asi
gura progresul general al patriei 
noastre — și că toți avem obligația 
să acționăm cu toată răspunderea 
pentru înfăptuirea lor în întregime. 
Nu se poate pune în nici un fel 
problema de a realiza doar o latură 
sau alta a acestor măsuri. Ele con
stituie un tot unitar și dacă nu 
vom aplica una din aceste laturi, 
vom crea inevitabil greutăți socie
tății noastre socialiste. în această 
privință, am în vedere tocmai pro
blema aceasta a rentabilității, a be
neficiilor, a recuperării fondurilor 
însemnate pe care am hotărît să Ie 
acordăm acum pentru majorarea 
retribuției, a alocațiilor pentru co
pii și a pensiilor.

Este necesar să trecem de înda
tă, în această săptămînă, la dezba
terea largă a acestor măsuri, cu 
activul și cu toate organizațiile de 
partid. Să organizăm adunări spe
ciale ale oamenilor muncii, pentru 
a dezbate aceste hotărîri și măsuri, 
spre a face ca toți oamenii muncii 
să înțeleagă atît justețea și impor
tanța lor, grija partidului pentru 
bunăstarea generală a poporului, 
cît și necesitatea de a îmbunătăți 
activitatea economică, de a acționa 
pentru creșterea producției, reali
zarea de economii, sporirea produc
tivității muncii — ca una din con
dițiile fundamentale ale înfăptuirii 
în mod corespunzător a acestor 
hotărîri și măsuri. In aceasta tre
buie să se manifeste cu putere forța 
oamenilor muncii — ca proprietari, 
producători și beneficiari, ca ade- 
vărați' stăpîni și adevărații condu
cători ai destinelor României, con- 
știenți că numai si numai de munca 
lor, a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor depinde dezvol
tarea patriei noastre, depind forța 
și capacitatea ei de a\ demonstra 
superioritatea socialismului, de ă-și 
putea îndeplini întotdeauna obliga
țiile sale în cadrul alianțelor, în 
lupta pentru pace, pentru indepen
dență. (Aplauze puternice).

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru buna organizare a în
făptuirii programelor de autoaprp- 
vizionare, pentru realizarea produc
ției agricole, a achizițiilor și con
tractărilor de produse agripole, ur
mărind înfăptuirea neabătută a 
prevederilor stabilite în acest do
meniu. Trebuie să acționăm cu toa
tă hotărîrea și fermitatea împotri
va oricăror încercări de speculă cu 
orice fel de produse. în societatea 
noastră socialistă nu trebuie să e- 
xiste loc pentru speculanți, pentru 
aceia care vor să trăiască fără 
muncă, pe spatele altora ! Societa
tea noastră este societatea oame
nilor muncii — și fiecare trebuie să 
primească in raport cu munca și ac
tivitatea pe care o depune pentru 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice).

Avem toate condițiile pentru în
făptuirea planului pe acest an, 
pentru realizarea programului de 
autoaprovizionare. Să întărim con
tinuu munca politico-organizatori- 
că, să acționăm în vederea dezvol
tării continue a democrației socia
liste, să asigurăm participarea lar
gă a maselor populare la adopta
rea hotărîrilor, la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, por
nind de la faptul că forța socie
tății noastre socialiste constă în 
unitatea poporului, sub conduce
rea partidului, în cadrul Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste ’ Să întărim continuu și să a- 
părăm această unitate ca lumina 
ochilor din cap ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Aș dori, în încheiere, să-mi ex
prim convingerea că întregul ac
tiv de partid, toți comuniștii, oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregul nostru popor 
vor vedea în aceste măsuri, în ho- 
■tărîrile ședinței noastre de lucru 
o nouă preocupare a partidului și 
statului nostru pentru dezvoltarea 
generală a țării, pentru bunăstarea 
poporului, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cu această convingere, urez tu
turor comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii, întregului nostru 
popor succese în întreaga activi
tate, multă sănătate șiX'ericire, iar 
vouă, spor la muncă, tovarăși ! 
(Aplauze puternice, prelungite. Toți 
cei prezenți în sală ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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IN EDUCAREA MATERIALIST-ȘTIINțIFICĂ A ELEVILOR:

Școala face mult, dar poate face și mai mult
PREZENTĂM AZI LUCRĂRI APĂRUTE LA EDITURA MILITARĂ 

0 valoroasă contribuție de teorie militară
Reflectînd asupra concluziilor ce 

s-au desprins dintr-un schimb de ex
periență organizat recent la Alba 
Tuiia de Comitetul județean Alba al 
P.C.R., cu participarea cadrelor di
dactice, a secretarilor organizațiilor 
de partid din școli („Educația mate- 
rialist-științifică a elevilor, compo
nentă esențială a muncii școlare") — 
socotim că una dintre cele mai im
portante se referă la faptul că fie
care disciplină școlară oferă un larg 
cimp de acțiune pentru formarea 
convingerilor ateiste, pentru comba
terea concepțiilor idealiste, fideiste 
despre lume și viață. S-a arătat, 
astfel, aici că lecțiile de fizică sau 
chimie, infățișind structura și pro
prietățile lucrurilor ce ne înconjoa
ră, legile ce guvernează permanenta 
lor mișcare și transformare, consti
tuie de fiecare dată un prilej de a 
sublinia materialitatea lumii, unita
tea ei, veșnicia materiei. După cum 
experiențele care se realizează, bună
oară la Liceul de matematică-fizică 
din Sebeș ori la Școala generală nr. 
6 din Alba Iulia, și care reproduc la 
scară de laborator fenomene din na
tură sint folosite nu numai pentru 
a îmbogăți cunoștințele elevilor, ci 
și pentru a-1 convinge de cauzele na
turale ale acestor fenomene, de po
sibilitatea omului de a pătrunde 
adine in tainele naturii, de a o stă- 
pini și modela în folosul său, al so

teatre
• Filarmonica „George Enescu*  (A- 
teneul Român, 16 M 60) : Integrala 
Quartetelor de coarde de Beethoven. 
Programul I — 1S.30.
• Teatrul Național (M 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 1«; 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 16,30; 10.

• Grăbește-te Încet : SCALA (11 03 72)
— 9; 1145: 13,30; 15.45; 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71-01) — 
9; 1145; 13,30; 15,45; 18; 20.
d Destine romantice : FEROVIAR 
(50 5'1 40) — 9; 11,15; 13,30; lâ.45; 18; 
20. VO1X5A — (79 71 26) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 2J.15, CULTURAL
(83 50 13) — 8,30; 101,15; 16,15; 18,15;
20,15.
a Proba de microfon: LIRA (317171)
— 15.30; 10; 20.
• Non stop î DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15,30; 17.45; 20.
• Saltimbancii: FERENTARI (30 49 85) 
—’15.30; 17,30; 19.30.
• Maria Mirabela : COSMOS f27 54 95)
— 15.30: 17.30; 19.30.
o învingătorul — 1-7.30; 19.30: riven* 
turile ursuleților polari — 15.30: FLA* 
CAR A (20 33 49).
a Toate mi se intimplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;

« Opera Română (13 10 57) ; Conacul 
cu stafii — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza BulanOra" 
(sala Schitu Măgureanu, H 75 46) ; O 
zl de odihnă — 19.M; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) ; Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; Pe- 
țitoarea — 19,30; (la sala Teatrului 
„Ion Creangă"): Concurs de frumu
sețe — 19,30.
« Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Karamazovtl — 18,30; (saia 
Studio) : Omul care face minuni
— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fata bătrină — 19,30.
» Teatrul „Constantin TAnase" (sala 
Savoy, 15 56 76) : Vorba lui Tănase — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Bel
mondo al Il-lea — 19,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La flntina dorului — 19.
a Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ni- 
nigra ți Allgru — 17: (clubul
IREMOAS) : Anotimpurile minzului
— 17.
• Circul București (11 01 20) : Fan
tastic circ — 19,30. 

c i n e m a

cietății. S-au înfățișat aici totodată 
preocupări ca la lecțiile de biologie, 
din prezentarea datelor științei des
pre apariția și evoluția vieții și a 
omului pe Pămint, elevii să ințelea- 
gă că numai acestea prezintă veridic 
geneza vieții pe planeta noastră ; 
altfel spus, ca din asemenea lecții să 
se desprindă concluzii materialiste, 
să se formeze trainice convingeri 
ateiste.

Așa cum arătam la începutul a- 
cestor rinduri, schimbul de e^perien- 
ță a evidențiat faptul că și alte dis
cipline pot contribui la educația ma- 
terialist-științifică. Argumentăm a- 
ceastă afirmație cu două exemple. 
La Școala generală din Rădești, lec
țiile de istorie privind comuna pri
mitivă nu urmăresc doar cunoașterea 
culturilor materiale ce s-au succedat 
de-g lungul ei, cit mai ales eviden
țierea vechimii imemoriale a socie
tății omenești, punerea In lumină a 
urcușului greu, dar neîntrerupt al a- 
cesteia pe calea progresului, pe baza 
unor acumulări permanente realizate 
în cîmpul muncii. în fine, la Școala 
generală nr. 1 din Alba Iulia, la lec
țiile de muzică au fost folosite înre
gistrări magnetice ale unor colinde 
laice, accentuîndu-se faptul că ele 
sint cîntece ce slăvesc munca, hăr
nicia oamenilor, datorită cărora și 
rodnicia pămintului poate spori.

13,30; 14,46; 18; 20,ia, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 1145; 13,30; 15,45; 18;
20,15. FLOREASCA (33 29 71) — 13; 16; 
17; 19; 21.
• Jumătate de casă fără mire : CEN
TRAL (14 27 14) — 8; 10; 12; 14: 16; 
16; 20.
• Tren cu destinație specială : TIM
PURI NOI (15 6110) — 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16: Pietonii aerului — 17,43;
19,45 : DOINA (16 35 38).
e Frumoasa și bestia —• 9,30; 11,30;
13,30; Soțul ideal — 15,30; 17,30; 19,30 : 
VIITORUL (11 48 03).
a Oglinda spartă : PATRIA (11 86 23)
— 9: 11.15; 13,30; 15-.45; 18; 20,15, GRI- 
VITA (17 08 58) — 12; 14; 16; 18; 20.
• Concediu pe malul mării : MIO
RIȚA (1427 14) — 13; 15; 17; 19; 21.
• CAl&uza : POPULAR X35 15 17) — 
16; 19.
a Caseta Măriei de Medici: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
a Astrid, dragostea mea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 30.
a Sunetul muzicii : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,15; 11; 14; 17,15; 20.
a Atei blestemat tren blindat : CA
PITOL (16 29 17) — 8; 10; 12: 14; 16; 
18; 20.
a Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(16 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
GLORIA (47 46 75) — 12; 14: 16; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 8; 10; 16: 
18; 20.
a vulcanul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.15: 14.30; 17. VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ARTA 
(21 31 86) — 8; 14; 16; 18; 20 .
a Șantaj : STUDIO — 19.
a Capitolul al doilea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 14.3*0;  14; 16,30; 19.
a Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18; 20,15.
a „Z“ : EFORIE (13 04 83) — 9; 1105; 
13.30; 15.45: 18; 20.15.
a Despărțirea : GIULEȘTI (17 55 46)
— 7,30; 13,30; 16,30; 19,30.. MELODIA 
(12 06 88) — 13; 16: 19.
a Hangar 18 : COTROCENI (49 48 48)
— 14; 16; 18; 20.
a Iubirea are multe fețe : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 19.
a Bronco Billy : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 13; 15: 17; 19; 21.

expoziții
a Galeria Orizont : Adrian Suștea, 
pictură-desen : (Atelier 35) : loan 
Bol bor ea, sculptură.
a Galeriile ..Căminul artei44 (parter): 
Viorica Bențe, pictură : (etaj) :
Gheorghe Zidaru, pictură.
a Galeria Simez-a : Eva Cerbu, pic
tură.
a Galeria „Hanul cu tei“ (sala Ce
naclu) : Iosif Varga, desen.
O Galeria Eforie ; Dan Bota, pictură, 
a Galeria „Informația“ : Drago? Mo- 
rărescu, grafică.
a Galeria municipiului București : 
Salonul umorului.

O altă concluzie importantă a 
schimbului de experiență a fost și 
aceea că așezarea bazelor viitoarei 
concepții materialiste despre lume 
și viață poate începe dc la virsta cea 
mai fragedă. La grădinița nr. 9 din 
Alba Iulia, preșcolarii' au fost atrași 
la efectuarea unor observații proprii 
privind creșterea plantelor și rolul 
omului in acest proces, la cunoaște
rea unor procese din natură, a pro
prietăților corpurilor. Aceste obser
vații au fost completate cu diafilmc 
și povești ca : „Povestea apei", „Po
vestea picăturii de apă“. „Norișor" 
etc. Un test a arătat apoi că majori
tatea preșcolarilor au oferit răspun
suri judicioase privind cauzele unor 
fenomene naturale, precum evapora
rea și înghețarea apei, formarea no
rilor, ploaia, grindina, ninsoarea ete.

Ideea că încă din clasele primare 
se pun bazele ințelegerii cauzalității 
și interdependenței dintre fenomene 
și se cultivă încrederea in adevăru
rile științei a fost reliefată și de 
preocupările existente in acest sens 
la școlile generale nr. 3 din Aiud ,și 
nr. 1 din Ocna Mureș. Aici, pe baza 
unor drumeții in natură, a unor ex
periențe simple de laborator, a unor 
discuții pe texte literare accesibile 
copiilor au fost îmbogățite cunoștin
țele lor despre natură, dar mai ales 
elevii s-au convins că fiecare feno
men din natură are o explicație fi
rească, ce poate fi cunoscută, și nu 
una supranaturală.

Predarea disciplinelor școlare re
prezintă. după cum se știe, principa
la pirghie de educare materialist- 
științifică a elevilor. Dar i se pot 
adăuga și alte numeroase forme de 
influențare. Am reținut astfel că la 
Casa pionierilor și șoimilor patriei 
din Cugir a fost inițiat, încă de anul 
trecut, un .ciclu de acțiuni sub ge
nericul „Religie ți adevăr". Săptămi- 
nal, fiecare detașament de pionieri 
din localitate este invitatul cercului 
de astronomie ce activează pe lingă 
Casa pionierilor. Se începe prin pre
zentarea legendelor privind diferite
le corpuri cerești : apoi copiii parti
cipă la o „drumeție" prin sistemul 
nostru solar, prin alte lumi stelare; 
ftjrnizîndu-li-se date științifice des
pre dimensiunile și înfățișarea pla
netelor și stelelor intilnite in drum ; 
sint prezentate o serie de instrumen
te de. cercetare astronomică, dintre 
care unele construite chiar de mem
brii cercului amintit. Fiecare acțiu

ROMANIA-FILM prezintă:

„GRĂBEȘTE-TE ÎNCET1
O producție o Casei de filme unu

Scenariul ; Ion Bâieșu. Costume : Lidia Luludis. Decorurile : Vasile Ro
taru. Muzica: Temislocle Popo. Coloanâ sonora: ing. Mihai Oroșanu. Mon
tajul: Eleno Pantazicâ. Imaginea: Aurel Kostrakiewicz. Regia: Geo 
Saizescu. Cti : Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Cornel Vulpe, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Stela Popescu, Vasilica Tastaman, Aurel Giurumia, 
Mihai Mălaimare, Tatiana Filip, Radu Gheorghe, Ileana Stana lonescu 
și Sebastian Fapaiani. Film realizat în studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"
--------------------------------------------------------------- :---------------------------------

Lucrarea „Hărțuirea in 
acțiunile de luptă duse in 
războiul întregului popor 
pentru apărarea patriei11, 
de generai-maior dr. Ilie 
Ceaușescu — apărută în 
Editura militară — in po
fida titlului, care ar putea 
lăsa impresia unei cărți 
destinate exclusiv specia
liștilor, se constituia intr-o 
valoroasă exegeză de is
torie șl doctrină militară, 
ce poate fi studiată cu pro
fit de oricine vrea să cu
noască un mod de expri
mare a luptei de maximă 
eficiență în apărarea pa
triei. Pentru că hărțuirea 
a reprezentat dintotdeauna 
— în cadrul războiului in
tregului popor, care carac
terizează trecutul nostru 
militar — mijlocul cel mai 
folosit și cel mai eficient

ne se încheie cu răspunsuri la între
bări precum : „Există viață în uni
vers ?", „Ce sint eclipsele . „Influ
ențează alinierea planetelor viața pe 
Terra ?“, „Dar erupțiile solare ?“.

La Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Aiud ființează un cerc de 
„Prieteni ai adevărului științific". 
Periodic, sub forma unor matinee, 
almanahuri și procese științifice, a 
unor călătorii imaginare, se organi
zează ''interesante acțiuni educative. 
La școala generală nr. 3 din locali
tate, subiectul intîlnirii a fost — 
„Planeta Pămint". Impărțiți in „cu
rioși" și in „isteți" (deci cei ce pun 
întrebări și cei ce răspund). ei au lă
murit in față colegilor, lor probleme 
precum : „cine și in cit timp a făcut 
Pămintul „cum arătă Pămintul 
„cum se explică cutremurele ?“ etc. 
Toate aceste manifestări, ca și întîi- 
nirile brigăzilor științifice ale elevi
lor (aflate aici încă la început de 
drum) sint, prin atmosfera destinsă 
in care se desfășoară, prin dialogul 
deschis cu auditoriul, acțiuni educa
tive cu o reală forță de inriurire. A- 
preciere valabilă și pentru multe din 
cele 43 de cercuri de. educație mate- 
rialist-științifică din școli (pe județ 
ele cuprind 936 elevi). Bunăoară, cer
cul organizat la Liceul agroindustrial 
din Blaj inițiază vizionări-dezbateri 
pe marginea unor lilme științifice 
(„Rădăcinile religiei", „Unitatea ma
terială a lumii" etc.), discuții asupra 
unor lucrări de știință, prezentări ale 
biografiei unor ilustre personalități 
ale științei românești și universale, 
mese-rotunde privind opoziția dintre 
știință și religie etc. Ceea ce ni se 
pare important este faptul că in ac
tivitățile acestui cerc nu se realizea
ză doar un spor de cunoștințe (cum 
se mai intlmplă la cercurile pe ma
terii), ci se desprind și concluzii- des
pre materialitatea lumii, despre le
gile obiective care o conduc, despre 
puterea omului de a cunoaște natu
ra Înconjurătoare, concluzii în măsu
ră să așeze ferme temelii convin
gerilor ateiste, să anihileze influen
țele mistice.

Sint consemnate in aceste rinduri 
doar unele dintre experiențele ce 
s-au popularizat la Alba Iulia. Ele 
arată ce largi posibilități, cit de di
verse pot fi modalitățile ds educație 
materialist-științifică a elevilor în 

i școală și in afara ei.
Silviu ACHIM

în lucrarea Apărarea na
țională in concepția Parti
dului Comunist Român, a- 
pârută la Editura Militară, 
datorată unor autori de 
prestigiu, este prezentată 
doctrina militară a parti
dului nostru, ia baza căreia 
se află gindirea și acțiuni
le secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii Socialiste România 
și comandantul suprem al 
forțelor sale armate, tova
rășul -Nicolae Ceaușescu.

Prezântînd politica de 
apărare națională ca o par
te de deosebită însemnăta
te a politicii Partidului Co
munist Român de făurire 
și afirmare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul României, 
de colaborare și cooperare 
pașnică pe plan internațio
nal, autorii (Ion Coman, 
general-locotenent dr. Con
stantin Olteanu, general- 
maior dr. Ilie Ceaușescu, 
colonel Emil Burbulea și 
colonel Mihai Arsintescu) 
și-au propus să prezinte su
biectul lucrării de la ori
gini, politica actuală de 
apărare fiind o continuare, 
pe o treaptă superioară, a 
unor îndelungate și presti
gioase tradiții.

Situat în perimetrul gîn- 
dirti social-politice, filozo
fice și militare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ex
cepțională prin adincime și 
multilateralitate. volumul 
pune în evidență aportul 
original al comandantului 
suprem al forțelor noastre 
armate la fundamentarea 
doctrinei militare naționale 
a cărei esență o reprezintă 
apărarea patriei ca operă și 
cauză a întregului popor, 
în acest cadru este releva
tă Însemnătatea tezelor 
privind ; rădăcinile istorice 
ale doctrinei militare ro
mânești, unitatea dialectică 
a operei de construire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și întărirea 
capacității de apărare a pa
triei ; principiile de bază 
ale politicii partidului și 
statului nostru în domeniul 
militar ; factorii pe care se 
întemeiază capacitatea de 
apărare a patriei ; exerci
tarea conducerii de către 
Partidul Comunist Român 
a forțelor armate, a întregu
lui sistem de apărare a 
României; principiile cola
borării armatei române cu 
armatele statelor socialiste, 
ale țărilor in curs de dez
voltare și ale altor state.

Tn capitolul întîi, intitulat 
sugestiv „Lupta armată a 
întregului nostru popor 
pentru apărarea patriei in 
istoria sa bimilenară", sint 
amintite evoluția istorică a 
gindirii militare românești, 
doctrina actuală fiind con
siderată drept rezultat or
ganic al unei deveniri is
torice, desăvîrșirea orientă
rilor care au condus po
porul român, autohton, din 
timpuri imemoriale, in fap
tele sule de arme de-a lun
gul secolelor pentru a asi
gura menținerea identității 
sale. libertatea și supravie
țuirea in spațiul său an
cestral carpato-danubiano- 
pontic. în această ordine 
de idei sint prezentate în
fruntările poporului român, 
începînd cu aceea a stră
moșilor săi, de la 514 î.e.n., 
împotriva invaziei persani
lor, de sub conducerea lui 
Darius, și pînă la insurec
ția din august 1944 și par
ticiparea României la zdro
birea Reichului nazist. Ca
pitolul se încheie cu o ana
liză pertinentă a funcției 
militare a statului în etapa 
revoluției și construcției 
socialiste. Concluzia finală 
a autorilor este că „activi
tatea largă a partidului din 
cuprinsul întregii perioade 
de trecere de la capitalism 
la socialism, de creare a 
economiei socialiste unita
re, a realizat o schimbare 
radicală a profilului arma
tei romane, i-a dat înfăți
șarea unei armate deplin 
socialiste in toate articula
țiile ei, a pus in concordan
ță cu cerințele noii orin- 
duiri misiunea fundamen
tală și rolul social al oști
rii, compoziția socială a ca
drelor și ostașilor, dotarea 
tehnică și asigurarea mate
rială, conținutul, formele și 
metodologia pregătirii de 
luptă și politice11.

Capitolul intitulat „Doc
trina militară româneas
că actuală — creație a 
Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" reprezintă fon
dul lucrării. Plecind de 
la prevederile Programului 
partidului comunist de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism, ale Constituției 
Republicii Socialiste Româ
nia, de la aprecierile din 
opera secretarului general 
al partidului, se înfățișea
ză doctrina militară ca 
fiind suma principiilor de 

Tradiții de luptă pentru apărarea vetrei străbune
la care au apelat înainta
șii pentru a-și apăra vatra 
străbună. Ea și-a păstrat 
și astăzi întreaga actuali
tate, cînd pericolul declan
șării unui conflict armat 
impune o pregătire milita
ră adecvată a întregii 
populații a țării, pentru a 
da o ripostă hotărîtă ori
cărui agresor.

în raport cu această rea
litate și-a structurat și 
autorul demersul : o pri
vire de larg orizont în is
toria milenară de luptă a 
poporului, ilustrată cu fap
tele și învățămintele cele 
mal elocvente ; o docu
mentare de vaste proporții, 
cu exemplificări din bătă
liile de clasă și naționale 
care au marcat istoria o- 
menirii ; în sfirșit, o ana
liză pe cit de amplă, pe 

bază ale politicii partidului 
și statului socialist in do
meniul militar, reflectare a 
cerințelor apărării societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, parte integrantă 
a acestei opere istorice.

Un loc central se acordă 
factorului economic — și în 
primul rînd potențialului 
industrial — al țării pentru 
capacitatea de apărare na
țională. potențialului știin- 
țific-tehnic-cultural in în
tărirea capacității de apă
rare, suportului demogra
fic, condiționării geogra
fice, resurselor politico-mo
rale ale națiunii, in gene
ral. potențialului militar 
național, ca rezultat ai va
lorificării specifice a izvoa
relor de forță ale țării. Pe 
drept cuvint se afirmă că 
in lumina necesităților de 
a asigura dotarea armatei 
cu armament și tehnică do 
luptă moderne din resurse 
proprii, pe baza hotăririlor 
Plenarei CC. al P.C.R. din 
aprilie 1968, s-a trecut, 
pentru prima oară în 
România, dată fiind moște
nirea precară de la vechiul 
regim social-politic. la 
crearea unei veritabile in
dustrii de apărare.

Consacrat sistemului na
țional de apărare, ultimul 
capitol prezintă rolul Par
tidului Comunist Român de 
conducător exclusiv al for
țelor pregătite pentru apă
rarea țării ; prezintă ar
mata ca pivot al pu
terii armate ; analizează 
locul și rolul celorlalte 
componente ale sistemu
lui național de apărare ; 
relațiile militare externe 
ale statului român. Autorii 
consacră un spațiu larg ar

atît de pătrunzătoare a 
hărțuirii în condițiile de 
astăzi, atît din punct de 
vedere conceptual, cit șt 
practic. Această ultimă 
parte — cea mai întinsă a 
lucrării — se distinge prin 
noutatea demersului me
todologic și interpretativ, 
îmbogățind gindirea mili
tară in privința locului și 
rolului acestei modalități 
complexe de acțiune. Este 
pentru prima oară în lite
ratura de specialitate cind 
se statutează — la capătul 
unei minuțioase cercetări 
a tuturor factorilor — că 
lupta de hărțuire în răz
boiul întregului popor pen
tru apărarea patriei con
stituie o premisă necesară 
a înfringerii unui agresor 
superior pe plan militar.

gumentării rolului conducă- . 
tor al partidului, arătînd 
că acesta decurge din „im
prescriptibilitatea și indivi- I 
zibilitatca suveranității ță- I 
rii ; apărarea fiind prin de
finiție națională, ea poate 
fi dirijată numai in cad'-u I 
național11, că „responsabili- j 
tatea integrală, a organelor 
conducătoare ale partidului 
și statului nostru pentru 
organizarea, înzestrarea, 
instruirea și educarea for
țelor sistemului național de 
apărare reprezintă chezășia 
viabilității lui, a întăririi 
capacității de apărare a 
patriei11.

O deosebit de importantă 
concluzie se referă la for
mele și procedeele coope
rării tuturor categoriilor de 
forțe combatante in vede
rea desfășurării unor ac
țiuni convergente cit mai 
eficiente. Privind problema 
in funcție de amploarea și 
diversitatea . acțiunilor de 
apărare, care reclamă par- I 
ticiparea întregului popor, 
autorii apreciază că. „in 
afară de entitățile exiciten- j 
te, in funcție de nevoi, mai J 
pot fi create, prin letge, și J 
alte organisme care să con- j 
tribute in modalități deter- < 
minate la amplificarea ca- ; 
pacitățli de luptă a po- } 
porului in vederea infrin- ! 
gerii agresorului11.

Amplă și originală, reali- s ; 
zată într-uți stil larg acce- j î 
.sibil, lucrarea depășește ca- 1 
drul discuțiilor specialiști- f 
lor militari. Ea se reco- ! 
mandă a fi utilă atît poli- j j 
(ologilor și istoricilor, cit și ( 
tuturor cetățenilor nrcocu- s 
păți de destirrto / hărftrii 
patriei. 4-?

Gheorqhe Z kFIARIA

NOI LUCRĂRI LA EDITURA MILITARĂ
• Cornel I. Scafe?, Vladimir Zodian : Barbu Știrbei 

(în.seria „Domnitori și voievozi").

® Dr. Petru Bunta : Gabriel Bethlen (in seria 
„Domnitori șl voievozi").

• Dr. Constantin Atanasiu, g-ral maior in re
tragere : Umanul - dimensiune în luptă. Privire re
trospectivă.

• Conf. dr. ing. Margareta Simonescu : Modele 
analitice ale tranzistorului bipolar.

• Rodica Ojog-Brașoveanu : Letopisețul de ar
gint.

De aici decurge concluzia 
conform căieia hărțuirea, 
considerată pină acum ca 
o manifestare armată spe
cifică cimpului tactic, re
prezintă de fapt o com
ponentă de amploare și 
importanță deopotrivă stra
tegică, operativă și tactică.

Cartea generalului-maior 
dr. Ilie Ceaușescu dă mă
sura resurselor școlii ro
mânești de gîndire milita
ră ; acest volum asociază 
in chip fericit cele două 
mari direcții ale amintitei 
școli — istoria și teoria 
militară — ilustrate deo
potrivă de autor prin ir£ 
formația prodigioasă și 
profunzimea analizei.

z I 
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Filmul de montaj 
între rigoare și improvizație

CRONICA TEATRALĂ

Ideea de a privi în urmă 
Ia trecutul nostru cinema- 
toerafic si altfel decit orin 
articole, adică de a face 
filmic, orin oelicule. o ast
fel de retrospectivă, nu e 
deloc rea. ..Filmul de mon
tai". cenul nroxim în care 
s-ar outea încadra o atare 
intreorindere. nu e. la rin- 
du-i. cum se crede uneori, 
limitat la documentar, ci 
poate foarte bine să soli
cite cineaștilor de azi o a- 
numită facultate critică, 
selectivă, asociativă. în asa 
fel incit filme vechi de 
cele mai diverse șoeciî ..să 
nască filme noi", dună o 
formulă cunoscută in lite
ratura de specialitate.

încercările noastre in a- 
câst sens au fost oină a- 

Icum raye si nu tocmai fe
ricite. noate si pentru că 
terenul nu a fost pregătit 
nrin contribuții teoretice, 
isțorioitrafice etc., iar auto
rii au făcut o muncă de 
pionierat absolut solitar, 
deobicei. cumulind cu oa
recare grabă, care s-ar pu
tea numi si improvizație, 
atît presupusa facultate 
critică, mai sus invocată, 
cit si funcții scenaristice 
multiple. în oersoaria re
gizorului. dublat eventual 

i de un comentator de pro
fesie. Promovat scenarist 
de ocazie si de formă.

j Pentru filmul care ori- 
i leiuieste «țeste rinduri. re- 

■ cent prezentat pe ecrane.
..Non ston". s-a optat pen
tru o soluție sl mai sim
plă. nrin renunțarea la ori
ce comentariu si chiar orin 

\ afișarea. în titlu și intr-un 

insert introductiv, a re
nunțării la o dramaturgie 
oarecare si recursul la în
șiruirea ..non stop" a unor 
secvențe din filmele vechi, 
care ar outea. curge oricit 
st oricum. Nu ne-a scăpat 
intenția unei autooarodieri 
a acestei idei, nici ironia 
la adresa prea marii gra
vități a unei retrospective, 
în soetă muzical-coreera- 
fice. parodie si ironie, sus
ținute orin înscenarea. în
tre secvențe, a unui pseu- 
do-comoerai cvasi-mut. in 
care evoluează, costumați 
bizar, actorii Mitică Po- 
ocseu. Catrlnel Dumitrescu 
si Constantin Coiocaru. In
tenția a rămas însă mai 
mult intenție, soluția, tra
ditional regizorală, adică 
strict vizuală, reducindu-se 
la apariția in cadru, mai 
mult static, a respectivilor 
actori, fără accentele si ar
ticulațiile care ar fi confe
rit acestui ioc relieful scon
tat. sore a nu mai vorbi 
de umor.

Regizorul Manole Marcus 
era neîndoielnic afin cu 
factura materialului. al 
cănii autor este dealtfel in 
parte, pentru că în toate 
filmele sale, chiar și în cele 
mai grave, precum ..Pu
terea si adevărul" sau ..Ca
narul și viscolul", există cel 
outin cite o secvență spec
tacol. fie si în notă amă- 
rui-oarodică. dar mai ales 
pentru că în cîteva produc
ții ale sale, ca ..Nu vreau 
să mi însor" si ..Actorul si 
sălbaticii", oartitura mu- 
zical-corezrafică ia am

ploare. Autorului nu i-au 
scăpat performantele , din 
peliculele programate în 
genul respectiv, cum sint 
cele datorate lut Ion Pooes- 
cu-Gopo („De-as fi Harap 
Alb". ..Faust XX" etc.) sau 
regretatului Alexandru Bo- 
cănet („Gloria nu cintă"), 
Criteriul duDâ care oare sâ 
fi fost selectat materialul 
este însă unul eminamente 
spectacular, fără preocupări 
de a face dintr-o atare re
trospectivă ceva mai mult 
decit un divertisment pre
lungit. care uneori place 
ochiului orin verva cornu
lui de balet. în decoruri 
somptuoase, prin ritmul 
desfășurărilor dansante, si
mulat de montai, orin a- 
oaritia la virste mai fra
gede a unor actori si cin- 
lăreti mult admirați. Este 
de reținut si prestația teh
nică a echipei care a re
condiționat cromatic, pen
tru ecranul lat. oelicule mal 
vechi.

Fără să fi părăsit direc
ția aleasă, dimpotrivă, cisti- 
aind in acuitate si farmec. 
..Non stoo" ar fi putut însă 
să devină un eseu umoris
tic de epocă, dacă reaizo- 
rul-scenarist si casa pro
ducătoare (numărul patru) 
ar fi atribuit filmului de 
montai sansele sale de o- 
rieinalitate. Aceasta ar fi 
presupus identificarea unei 
evoluții a scenelor de gen 
de-a lungul ultimelor trei 
decenii, marcarea lor si 

. altminteri decit orin inse
rarea oe imagini a citor- 
va date calendaristice, din 

zece in zece «ni. însăsi fac
tura spectaculară, a nume
relor de mare strălucire, ar 
fi avut de cistigat. orin 
contrast, dacă nu erau ig
norate si omise momente 
muzical-corearafice din fil
me mai pregnant marcate 
de atmosfera eoocii însăsi. 
cum ar fi un anume spec
tacol de brigadă din „Ră
sună valea", cu l'ratii Gri- 
goriu. secvența corespon
dentă din ..Puterea si ade
vărul" si multe altele.

Regizorul si-ar fi asu
mat atunci un cimo de lu
cru mai generos si filmul 
ar fi dcoăsit condiția unei 
compilații agreabile, dar oe 
alocuri lineară si depig-' 
men tată.

Nu absenta comentariu
lui sau a unui pretext mai 
plauzibil sint de regretat 
cel mai mult, ci linsa unei 
pasiuni profesionale mai ri
guroase. mai inventive in 
a căuta racorduri între ca
dre si secvențe, in a con
feri. fie si în formula ..non 
ștoo". o oarecare respirație 
materialului.

Punerea în valoare a zes
trei cinematografice națio
nale. si oe calea aceasta, 
a filmelor de montai, s-ar 
cere cu atît mai aplicat re- 
gindită, cu cit, din păcate, 
tentativele în această di
recție. ca si în altele, sint 
rare. Aceasta ar putea face 
ca mai multe dintre pro
ducțiile in cauză să poată 
promova din categoria pe
liculelor în aceea a filme
lor.

Valerian SAVA

r
Dună ..Există nervi" de 

Marin Sorescu. iată acum 
o nouă premieră cu o 
piesă din dramaturgia ori
ginală la Teatrul de co
medie : montarea uneia 
din cele mal cunoscute 
piese ale lui Teodor Ma- 
zilu.

Părăsindâ-se și regăsin- 
du-se, deciarindu-și credin
ță și trădindu-se, incercin- 
du-și puterea de seducție a 
trupului, spiritului, lacri
milor și jurămintelor, Gogu 
și soția sa. Clementina, iu
bita sa Ortansa și soțul ei 
Emilian, eroii acestei scri
eri, edecuri ale lumii și poa
te mai ales ale mentalității 
Burgheze. dansează sub 
ochii noștri schimbind 
partenerul mereu între ei 
— un amețitor șt chiar a- 
iuritor .sentimental tan
go". O fac amintind de si
tuațiile si răsturnările me- 
lodfamelor si pieselor de 
bulevard ale secolului tre
cut. dap. poate amintind si 
mai țâre de acea splendidă 
cristalizare ironică a oon- 
cifelor speciei care este 
„D-ale carnavalului". O 
fac. mai ales, in maniera 
atît de specifică universu
lui literaturii lui Mazilu. 
univers construit (si nti 
zugrăvit, reprodus) de scri
itor cu Stimabilă vocație 
de radiografiere a realită
ților. a esențelor aflate 
dincolo de aparente si. 
totodată. de implicită 

' transmitere a unui viguros 
I imperativ .etic.

Așadar, la ridicarea cor
tinei. ca si la începutul 
lecturii — expresie a tem
peramentului. dar și a 
idealului — Gogu. care si-a 
însușit poza fantelui cinic. 
Ilustrează stilul apaș. Cle
mentina pe cel languros 
patetic. Ortansa incarnează 
ardorile unei pasiona Iltăti 
furtunos nărăvașe. Singu
rul. Emilian pare picat 
din lună la acesț bal. Spre 
uimirea spectatorilor, eroii 
lui Mazilu aduc mereu in 
discuție si „Eu nu ludec 
Gogule. eu iubesc" si 
„Crezi că n-o să găsești 
un om cu sufletul curat 
care să vrea să se odih- 

. nească în asemenea foto- 
\ liu ?“ șj „Ai spus că nu

Borti pantofi din bani fu
rați" și „Intervino pentru 
propriul tău cumnat... am 
sâ-ti cad imediat in brațe" 
și „Hai' să ne aducem a- 
minte cum se comportă oa
menii". Energia care-i a- 
gită pe eroii lui Mazilu. 
oare vorbesc intens despre 
sentimente, pare a tine de 
un „ce", de'un interes cel 
mai adesea material. Pla
ci pe care o pun, muzica 
ce le place, pe care cintă 
si dansează (pentru că o 
consideră si o marcă de 
noblețe si o mască efi- 

„SENTIMENTAL TANGO"
de Teodor MAZILU

la Teatrul de comedie

cientâ) este cea a trăirii 
nobile si elevatei aspirații 
afective.

Mazilu e un scriitor ne
confortabil nu numai prin 
ce spune, ci și prin difi
cultatea si complexitatea 
formulei sale estetice, prin 
„cum spune", prin felul in 
care-si concepe personaje
le. punindu-le să-si expri
me ifosele, dar st gindurile 
ascunse îh același timp și 
pe același ton. .

în mod evident, la un 
prim nivel, autorul se 
războiește cu necinstea si 
Ipocrizia sentimentală, cu 
lenea. parazitismul. cu 
lipsa de personalitate si 
demnitate — drapate in 
altruism, dăruire, genero
zitate. iubire. Dacă piesa 
s-ar limita Ia atit ar fi 
prea puțin. Ea vizează, ca 
si celelalte scrieri ale lui 
Mazilu. prostia împinsă 
pină la demență — nebunia 
vieții trăite fals, artificial. 
„Prostii sub clar de lună" 
(ce începe ca o piesă vese
lă si sfîrsește cu accente 
tragice) este comedia ero- 
tescă a inautenticitătii. Tot 
mimînd. vrînd să pară ce 

nu sint. pentru a trece 
examenul cinstei (ne care 
nu o dețin), al frumuseții 
si bogăției sufletești (pe 
oare nu le au), trăind pe 
idei snoabe, adunate de la 
alții, rostind comode fraze 
comune si stereotipii des
pre sublim, acționind au
tomat. oamenii pot deveni 
neoameni. Si poate veni 
un moment al adevărului, 
al judecății (acesta fiind 
sensul superior al expre
siei „controlul financiar", 
descifrată ca metaforă), 
cind drumul se vădește

Imposibil de parcurs — 
previne Mazilu. Căutîn- 
du-și resursele firești, omul 
nu află decit reacții de 
automat ; făcind anei la 
resursele vitale dă de sfo
rile unei paiațe. Prostia 
artificialității. împinse ne
bunește pină dincolo de 
limită, echivalează tu o 
moarte.

Multă vreme, piesele lui 
Mazilu s-au jucat intr-un 
stil specific. în care enor
mitatea si monstruozitatea 
erau rostite firesc — adică 
■aproape firesc, dar cu un 
aplomb al frazării si cu o 
poză a atitudinii de natu
ră să sugereze artificiul 
artistic. registrul sariei 
grotești. O montare de la 
Arad, semnată de unul din 
cei mai tineri regizori ai 
noștri, a propus recent, cu 
succes, un alt tip de desci
frare ; o lectură lipsită de 
distanțare ironică; în cheia 
unei mai autentice simpli
tăți și trăiri dramalice — 
de natură să «dimensio
neze sub semne noi comi
cul.

Spectacolul de la Teatrul 
de comedie, realizat, in 

regia lui Alexandru Col- 
pacci. regizor ce a dobin- 
dit experiență si prestigiu 
la teatrul . din Oradea, 
unde s-a impus și prin 
modul în care a lansat și 
impus texte românești noi, 
adoptă o linie de mijloc, 
fâcind-o. în plus, si fără 
consecventa necesară. Or
tansa și Clementina vin 
din spectacolul de revistă, 
o revistă cu femei fatale 
si îngerași păcătoși, min-î 
cinosi. Vasilica (interpreta
tă cu dăruire de larina 
Demian) dintr-un roman 

de Agatha Christie ; pă
rinții Ortansei (tatăl, nu 
numai neputincios, efemi
nat. ci chiar îmbrăcat in 
fustă, jucat de Eugen Ra- 
coți, și mama, autoritară ca 
un bărbat, jucată de Li
liana Ticău) aparțin fan
toșelor teatrului absurd. 
Negativii sint vestejiți. 
Toată lumea e îmbrăcată 
in negru (simplism pe 
care il trecem cu vederea, 
gratie hazului multora din 
elementele de vestimenta
ție !). Emilian care era 
ambiguu în text devine in 
spectacol, prin compozi
ția minuțioasă si stilul si 
ritmul jocului lui Silviu 
Stănculescu, un personaj 
mai pozitiv — ceva mai a- 
propiat de un om cu scaun 
la cap decit de o hahaleră 
insensibilă. (Era oare ne
cesar un asemenea de
mers ?) Ștefan Tapalagă 
conferă marelui maestru 
de combinațiuni, tristului 
veleitar, cinicului și durului 
comerciant de sentimente 
care e Gogu, gestul său 
nervos, farmecul său carac
teristic și o discretă distan
țare. în prim planul scenei

și înk centrul atenției se 
află cele două femei : Or
tansa și Clementina. Prima 
e interpretată cu dezinvol
tură, farmec, dar fără Iro
nia necesară și cu multe 
mijloace de revistă ce se 
cereau încă prelucrate pen
tru a se potrivi scenei tea
trului. de către Stela Po
pescu. Cea de-a doua, de 
asemenea, de Vasilica Tas
taman. ce conturează o 
Clementină mult mai inte
resată de fotolii si conți
nutul ..genții diplomat" 
decit o afirmă. o eroină
în care suferința, in gene
re falsă, unăori adevărată, 
se exprimă prin cascade 
de lacrimi păcătoase, min
cinoase sau hohotele unui 
ris ciudat. Efortul făcut de 
interpret! e remarcabil. 
Lipsește însă siguranța 
stilistică, tensiunea ideală 
a relațiilor dintre persona
je. Hazul enorm al lui Ma
zilu apare mult subțiat pe 
alocuri, cînd spectacolul 
este teribil de plictisitor, 
neinteresant. Moralismul 
tăios al textului își tocește 
din ascuțiș — și aceasta fie 
că sint vizate minciuna vie
ții sufletești, hoția și para
zitismul, fie alienarea ire
versibilă.

Decorul Sandei Mușa- 
teseu (asistent : Puiu An- 
temir) sugerează o natură 
poluată și uscată, o cursă 
în mijlocul căreia se află 
eroii. Este ideea gravă și 
majoră, dramatică a piesei, 
admirabil subliniată in sce
na finală scrisă de Mazilu, 
idee care nu e relevată de
cit palid în spectacolul 
Teatrului de comedie.

Categoric, pozitiva orien
tare spre texte românești 
de care vorbeam la înce
putul acestui articol se 
cere .susținută la Teatrul de comedie de o mult 
sporită strădanie intelec
tuală, artistică, in stabilirea 
adecvării lor concrete ia 
posibilitățile trupei, regiei, 
scenografiei și, mai ales, 
de un plus de muncă, ener
gie și exigență pentru rea
lizarea unor spectacole de 
valoare nedezmințită și de 
interes sigur.

Natalia STANCH
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TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, 

condusă de tovarășul Gert Petersen, președintele partidului
(Urmare din pag. D

rea politicii de destindere, pace șl 
colaborare, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stări» 
lor de Încordare și conflict, pentru 
excluderea forței și amenințării cu 
forța din viața internațională, pen
tru promovarea unor raporturi noi 
intre țări bazate pe respectarea 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, neames
tecului în treburile interne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gert Petersen, în cadrul con
vorbirilor, au abordat pe larg proble
mele europene, subliniind că edifi
carea unei securități reale și traini
ce pe continentul nostru constituie 
o premisă deosebit de importantă 
pentru pacea și colaborarea întregii 
lumi. în acest cadru s-a reliefat ne
cesitatea ca reuniunea de la Madrid 
să se încheie cu rezultate pozitive, 
astfel incit ea să impulsioneze trans
punerea în fapt, ca un tot unitar, a 
prevederilor Actului fina! de la Hel
sinki, să ducă Ia convocarea confe
rinței pentru Încredere și dezarmare, 
să asigure continuitatea procesului 
de edificare a securității și cooperă
rii europene.

Relevîndu-se pericolul din ce in 
ce mai mare pe care-l reprezintă 
intensificarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, a fost subliniat

tv________
PRbc, MUL 1

16.00 Telex > V
16,05 Statornici pe acest pămlnt. De la 

Napoca la Cluj-Napoca — docu
mentar

16.30 Tragerea Pronoexpres
16,40 Reportaj pe glob
17.00 Șah
17,15 Sport și sănătate
17.30 Forum politico-ideologic
17,50 1091 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,33 Practic, util, gospodărește

ȘTIRI SPORTIVE
• Marți, a fost stabilit Ia Roma 

programul meciurilor grupei a 5-a a 
Campionatului european de fotbal 
interțări. Selecționata României va 
susține în anul 1982 trei partide : la 
1 mai, cu Cipru, pe teren propriu, 
la 8 septembrie, cu Suedia, de ase
menea pe teren propriu, și la 4 de
cembrie, cu Italia, in deplasare. 
Celelalte 5 jocuri echipa noastră le 
va susține, în 1983, după cum 
urmează : la 16 aprilie : România, — 
Italia ; 15 mai : România — Ceho
slovacia ; 9 iunie : Suedia — Româ
nia ; 12 noiembrie : Cipru — Româ
nia ; 30 noiembrie : Cehoslovacia — 
România.

© Uniunea europeană de fotbal a co
municat lista arbitrilor care vor ofi
cia la meciurile din cadrul sfertu
rilor de finală ale cupelor europene, 
în partida tur, din 3 martie, de la 
Craiova, dintre Universitatea Craiova 
și Bayern Miinchen, contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" a fost 
desemnat cunoscutul arbitru olandez 
Charles Corver, iar intilnirea retur, 
din 17 martie, va fi arbitrată de Tokat 
(Turcia). Printre arbitrii desemnați se 

Pregătirea campaniei agricole de primăvară in județul Brăila
4 - -

Inițiative bune, dar și probleme nerezolvate
în primăvară, unitățile agricole din județul Brăila vor semăna 220 000 

hectare. Producțiile prevăzute — 6 225 kg de porumb boabe la hectar, 
3 635 kg grîu la hectar, ca să ne referim Ia principalele culturi — 
reclamă eforturi susținute, măsuri tehnico-organizatorice, în vederea 
realizării unor lucrări de calitate exemplară și - încadrarea în perioadele 
optime. Pină la declanșarea campaniei a rămas puțin timp și, in mod 
firesc, întreaga forță materială și umană, solicitată la startul acestor 
importante lucrări, trebuie să fie astfel pregătită incit să acționeze din 
prima zi la capacitate maximă.

februarie 
pentru

— Se știe, 20 
termenul-limită

imperativul trecerii la măsuri hotări- 
te de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și re
tragerea celor existente, ceea ce ar 
contribui la reducerea încordării 
dintre state, la înlăturarea amenin
țării care planează asupra vieții și 
liniștii popoarelor, la intensificarea 
dezvoltării economico-sociale și la 
ridicarea nivelului de trai în fiecare 
țară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gert Petersen s-au pronunțat pentru 
realizarea de zone denuclearizate in 
nordul Europei, în Balcani, și in alte 
regiuni ale continentului nostru, ca 
un pas înainte, in contextul unei 
Europe fără arme nucleare.

Evidențiindu-se importanța nego
cierilor de la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica, s-a exprimat speranța că vor 
fi depuse toate eforturile pentru în
cheierea cu rezultate cit mai bune 
a tratativelor, statele europene tre
buind să participe, într-o formă sau 
alta, la aceste tratative, pentru a 
asigura succesul lor. Sint în joc 
viața și existența popoarelor euro
pene și aceste probleme nu se pot 
hotărî, fără participarea țărilor din 
Europa.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
că astăzi, mai mult ca oricînd, masele 
largi de pe toate continentele, forțele

2ă,40 Teleclnemateca. Cleiul „Dosarele 
ecranului". „Himera". Premieră pe 
tară

22,13 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Moștenire pentru viitor. Făuritorul 

de efigii. Elogiui muncii în arta 
șl literatura română clasică și 
contemporană.

21,00 Mari interpret! ai liedului — 
Christa Ludwig. Pagini din crea
ția lui Johannes Brahms

21.20 Din țările socialiste : U.R.S.S. — 
Ținuturi trezite la viață

21,40 Muzică de jaz
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

află și Nicolae Rainea (România), 
care va conduce partida Tottenham 
Hotspurs — Eintracht Frankfurt pe 
Main.

© Duminică, în meci tur contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
feminin, echipa Rulmentul Brașov va 
inlilni in deplasare formația aus
triacă Hypobang St. Poelten Parti
da retur este programată la 21 fe
bruarie la Brașov.

• Simbătă de la ora 14,30 și du
minică, cu incepere de la ora 9, in 
sala complexului sportiv „23 August" 
se vor desfășura întrecerile „Cupei 
16 februarie" la atletism. La aceas
tă competiție, organizată de clubul 
sportiv Rapid, vor participa cei mai 
valoroși juniori din Capitală.

• Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Richfield (Ohio), 
sprinterul american Stanley Floyd a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit in proba 
de 55 m plaț, cu timpul de 6”10/100. 
Vechiul record îi aparținea cu 
6”14/100.

astfel pregătită incit să acționeze din

ca să le facem toaleta necesară Și a- 
cestor suprafețe.

— în secțiile de mecanizare prin 
care am trecut am constatat preocu
pări pentru executarea in această 
primăvară a mai multor lucrări in 
cuplu la o singură trecere.

— Acțiunea va cuprinde întreg ju
dețul. Printr-o singură trecere, la

Convorbire cu tov. ing. Ion SUSANU 
directorul general al Direcției agricole Brăila

pregătirea patului germinativ vom 
discui, erbicida și grăpa ; la fel, 
vom semăna concomitent cu fertili
zarea și administrarea insecticidelor, 
după cum vom proceda și cu pră- 
șitul, erbicidarea și fertilizarea fa- 
zialâ. Avantajele sint multiple : de 
ordin tehnic — evitarea tasărilor; or
ganizatoric — o mai bună supraveghe
re a lucrărilor și economic — redu
cerea consumului de motorină cu 
3 500 tone anual.

— Sint unități care susțin că ne- 
realizarea producțiilor în anul 1981 
s-a datorat excesului de umiditate.

— E o realitate care, in mare 
parte, este determinată de lucrări 
necorespunzătoare, arături superfi
ciale. nerespectarea tehnologiilor la 
irigat. în acest an avem un program 
de scarificări început in multe uni
tăți și realizat la I.A.S. Siliștea, 
Măxineni și Baldovinești, la care se 
vot adăuga lucrările de eliminare a 
băltirilor.

— Am sesizat în unele unități o 
tendință de văicăreală exprimată re
petat : „N-avem îngrășăminte". Se 
omite un adevăr evident și anume 
faptul că sint cantități mari de în
grășăminte organice nevalorificate. 
Ce poziții ați adoptat față de această 
optică ?

— Da, este o mentalitate, pe care 
o combatem prin acțiuni concrete. 
Pînă la sfîrșitul acestei luni, cele 
135 000 tone gunoi de grajd fermen
tat vor fi împrăștiate pe cimp. în 
privința deficitului de îngrășăminte 
chimice se exagerează. In acest an, 

progresiste de pretutindeni, popoarele 
trebuie să respingă cu fermitate con
tinuarea cursei înarmărilor, determi- 
nind, prin voința lor unanimă, prin 
lupta unită, cursul spre destindere, 
pace și înțelegere. în aceșt sens, a 
fost evidențiată Însemnătatea mani
festațiilor și mișcărilor de masă in 
favoarea păcii, pentru eliminarea de
finitivă a armelor nucleare din viața 
omenirii, pentru reducerea întregului 
arsenal militar la un nivel cit mai 
scăzut, pentru înlăturarea pericolului 
unor noi războaie, pentru crearea 
unui climat de încredere și colabora
re între state.

Schimbul de păreri a relevat, tot
odată, importanța lichidării fenome
nului subdezvoltării, reducerii și eli
minării decalajelor dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, care să stimuleze 
progresul mai rapid al tuturor state
lor, îndeosebi al celor rămase în 
urmă.

A fost subliniată necesitatea întă
ririi conlucrării și solidarității dintre 
partidele comuniste, socialiste, social- 
democrate, dintre toate forțele pro
gresiste și democratice în lupta pen
tru .triumful cauzei păcii, securității 
și independenței naționale, a cplabo- 
rării în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

vremea
Timpul probabU pentru zilele de 11, 

12 și 13 februarie. In țară: Vremea 
va ii rece, geroasă noaptea. îndeosebi 
in Maramureș, Transilvania și Moldo
va. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea, în nordul țării. în Do- 
brogeâ, înnorările vor fi mai accentua
te și vor cădea ninsori locale. în rest 
— ninsori izolate. Vtatui va sufla în 
general slab în vestul și centrul țării 
si moderat, cu unele intensificări din 
sectorul nord-estic în celelalte regiuni. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 23 și minus 13 grade in 
Transilvania, Maramureș și Moldova și 
minus 15 și minus 3 grade în celelalte 
regiuni, iar cele maxime Intre minus 
8 și plus 2 grade, local mai ridicate în 
sud-vestul tării și în zonele deluroase. 
Se va produce ceață.' cu depunere de 
chiciură mai ales dimineața și seara. 
In București : Vremea va continua să 
se răcească. Cerul va li schimbător, 
favorabil ninsorii, «nai ales la începu
tul intervalului. Vintul va sufla mode
rat din sectarul nordic. (Cornelia Pop, 
meteorolog de serviciu).

DE LA
La Administrația Asigurărilor ds 

Stat automobiliștii pot contracta 
diferite feluri de asigurări facul
tative auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altete decit cele cuprin
se in cadrul asigurării prin efec
tul legii de răspundere civilă 
auto — cum sint :
— asigurarea globală pentru ava

rii — casco ;
— asigurarea autoturismelor numai 

pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circu
lație ;

— asigurarea autoturismelor numai 
pentru pagubele produse de in
cendiu și calamități ;

— asigurarea autovehiculelor pen
tru dispariție de la locul de par
care ;

— asigurarea suplimentară pentru 
, cazurile cind autovehiculul este

condus de alte persoane decit 

întreaga suprafață de grîu și orz de 
peste 100 000 hectare a fost fertilizată 
cu dozele stabilite. Dacă întreprin
derile producătoare ne vor livra Ia 
timp și celelalte îngrășăminte, vom 
putea fertiliza corespunzător cultu
rile de primăvară. In acest sens 
facem, prin intermediul „Scînteii", 
un apel insistent.

— Județul Brăila are amenajate 
pentru irigat peste 200 000 hectare. 
Producțiile de anul trecut n-au fost 
insă pe măsura capacităților siste
melor. Concret, ele n-au fost folo
site integral. Cu toate acestea, nu 
s-au tras învățămintele cuvenite. 
Iată, în prezent, deși în județ nu 
există o cantitate suficientă de apă 
în sol, pină astăzi numai 20 la sută 
din echipamentul de irigații a fost 
reparat. Considerați că e prea de

plantele se otileau de

această situație, 
Ca

vreme ca în momentul de față ac
țiunea să fi fost încheiată ?

— Nefuncționarea corespunzătoare 
a sistemelor de irigații a fost una din 
principalele cauze ale faptului că in 
1981 n-am realiaat producții in ra
port cu potențialul pămîntului, cu 
eforturile materiale pe care le-am 
făcut. M-aș opri la una de fond. Pe 
de o parte, multe unități agricole 
n-au folosit echipamentele de iriga
ții, aruncind vina pe întreprinderea 
de exploatare. Pe de alta, aceasta 
nu și-a onorat obligațitle de între
ținere a stațiilor și canalelor, adop- 
tind o poziție identică. învinuiri 
reciproce, care generează nefuncțio
narea instalațiilor, în ultimă instanță 
irigarea necorespunzătoare, deși de 
multe ori fi ■ J-
uscăciune.

— Observăm că __
în mod firesc, vă indignează, 
atare, presupunem că ați luat deja 
unele măsuri.

— Desigur, faptul că situațiile 
amintite, care au afectat producțiile 
unor unități, ca dealtfel și venitu
rile cooperatorilor, ne-a determinat 
,sâ acționăm foarte ferm. Beneficiind 
de cadrul creat de noile acte norma
tive, organele agricole județene au 
luat măsuri pentru organizarea acti
vității în acest sector, in spiritul 
unei depline responsabilități, atît la 
nivelul întreprinderii de exploatare, 
cît și în fiecare unitate, mergînd 
pînă la fermă, formație și fiecare 
lucrător.

Cronica
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, marți dimineața, pe Abdollah 
Jafer Aii Jasebi, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Islamice 
Iran, care, la invitația guvernului 
român, a făcut o vizită în țara noas
tră.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vidențiate legăturile de prietenie și 
conlucrare statornicite intre România 
și Iran, exprimîndu-se dorința co
mună de a se acționa pentru apro
fundarea acestor legături în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării in lume. în con
tinuare, s-a procedat la un schimb 
de vederi eu privire la activitatea 
parlamentelor și parlamentarilor din 
cele două țări, reliefîndu-se rolul și 
contribuția lor la extinderea și di
versificarea colaborării și cooperării 
bilaterale, la intensificarea conlucră
rii în rezolvarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale.

în aceeași zi, oaspetele ^iranian a 
avut o întrevedere cu tovarășul Er 
milian Dobrescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Cu acest prilej, exprimindu-se do
rința de a extinde raporturile bila
terale în domenii de interes comun, 
au fost analizate posibilitățile și 
mijloacele pentru amplificarea și di
versificarea schimburilor comerciale, 
adîncirea și intensificarea cooperării 
economice româno-iraniene în indus
trie, agricultură, transporturi, indus
tria petrolului și petrochimiei, pre
cum și în domeniul energiei, pe ba
ze reciproc avantajoase.

In continuare, viceprim-ministrul 
iranian a avut o întrevedere cu to
varășul Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme legate de conlu
crarea româno-iraniană pe planul 
relațiilor internaționale, împotriva 
imperialismului, pentru dezarmare, 
pentru o politică de pace, indepen
dență națională și conlucrare, pen
tru afirmarea rolului țărilor mici și 
mijlocii, al statelor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, pentru întărirea 
securității și păcii internaționale.

De asemenea, oaspetele iranian a 
avut o întrevedere cu tovarășa Ane
ta Spornic,, ministrul educației și în- 
vățămîntuiui, în cadrul căreia au 
fost analizate aspecte ale colaborării 
româno-iraniene pe linie de invăță- 
mint și de pregătire a cadrelor.

La amiază, Abdollah Jafer Aii Ja
sebi, viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Islamice Iran, a pără
sit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat de Emilian Dobrescu, vi
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Gheorghe Dolgu, adjunct al

ADAS
asiguratul sau rude ale aces
tuia •, /

— asigurarea autovehiculelor in 
legătură cu utilizarea lor la 
ertncuT3art,'-' intreefefl «su -antre»- 
namente pentru acestea ;

— asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate in autotu
risme ;

— asigurarea autovehiculelor cu 
valabilitate numai in afara te
ritoriului Republicii Socialiste 
România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigurările 
din unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

— Zootehnia este un sectar In 
permanentă campanie. Pornind de 
la faptul că producția medie de lapte 
de 1 780 litri de la o vacă, obținută 
anul trecut, in nici un caz nu vă 
poate mulțumi, ce ați întreprins 
pentru asigurarea unei baze furaje
re în cantități și în structura ne
cesară ?

— Prin măsurile pe care le-am luat 
în acest an vom putea realiza o 
producție medie de 2 400 litri lapte 
de la fiecare vacă. Am mărit supra
fețele de furaje cu 10 600 hectare, 
dispunem de intreaga cantitate de 
sămință de lucerna necesară. Tot
odată, am semănat 7 700 hectare de 
lolium și 1 700 hectare rapiță și avem 
un program amplu de supraînsămin- 
țare, aplicarea de amendamente și 
fertilizări pe circa 10 000 hectare de 
pajiști.

— Totuși, așa cum reiese din si
tuația pe care ne-ați prezentat-o, 
din totalul de 36 700 ha de furaje, 
Ia 14 000 ha nu Ii s-a asigurat 
irigarea.

— Sintem conștienți de acest lu
cru, cu atît mai mult, cu cit condu
cerea partidului a atras atenția in 
repetate rînduri asupra necesității 
irigării întregii suprafețe cultivate 
cu furaje. Nu adoptăm o poziție pa
sivă, ci acționăm, căutăm soluții pen
tru a putea iriga și aceste suprafețe.

— Răspunsul nu este prea concret, 
in schimb riscul ca pe aceste tere
nuri neirigate recolta de furaje să 
fie compromisă este real. Se poate 
totuși spune că preocupările direcției 
agricole pentru soarta recoltei sint, 
in ansamblu, superioare anilor pre- 
cedenți.

— Este o realitate de necontestat, 
ea reflectă preocuparea tuturor uni
tăților agricole, a organelor județene 
implicate in realizarea recoltei. Din 
spiritul de responsabilitate cu care 
au fost analizate in adunările gene
rale sarcinile ce revin acestor colec
tive, rezultă o hotărire unanimă pen
tru desfășurarea unei munci calita
tiv superioare, in vederea valorifică
rii maxime a tuturor resurselor ma
teriale și umane, pe plan local, in 
spiritul documentelor de partid și de 
stat, al programelor de autoconducere 
și âutoaprovizionare teritorială. Am 
început acest an cu certitudinea că 
dispunem de condițiile necesare în
făptuirii obiectivelor pe care ni. 
le-am propus.

Convorbire consemnată de 
lucian CIUBOTARU 
;i Corneliu IFRIM

zilei
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

La întrevederi și la plecare a fost 
prezent Seyed Mohammad Hassan 
Ayatollahi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Islamice 
Iran la București.

ăr
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit marți pe 
Takaaki Hasegawa, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar ai Ja
poniei în Republica Socialistă Româ
nia, in legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

întreprinderea ..Electro putere" — Croi ova : Aspect de Ic fabrica de aparataj electric

CRAIOVA:
Acționînd încă din prima lună a 

celui de-al doilea an al cincinalu
lui actual pentru realizarea inte
grală a sarcinilor revenite la pro
ducția fizică, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din industria jude
țului Dolj obțin succese de pres
tigiu. Astfel, preocupindu-se de a- 
similarea in fabricație a unor pro
duse de înaltă complexitate, care 
se aduceau din import, colectivul 
întreprinderii de utilaj greu din 
Craiova a livrat primul produs în
scris in programul de fabricație ai 
acestui an — presa hidraulică mo- 
noetajată de 400 tone/forță, desti
nată industriei de prelucrare a lem-

Supunem atenției o experiență valoroasă a colectivului

de muncă de la întreprinderea „Aversa" din Capitală:

PRODUCȚIE FIZICĂ SUPLIMENTARĂ 
CU CONSUM MAI MIC DE ENERGIE

Punerea în funcțiune la termenele 
prevăzute a unor noi și importante' 
obiective de investiții din agricultu
ră, industria extractivă de materii 
prime, cărbune, petrol, precum și 
pentru producerea energiei electrice, 
din multe alte sectoare de activitate 
depinde in bună parte de producția 
realizată la întreprinderea de pompe 
din Capitală. Pe șantierele marilor 
sisteme de irigații din Bărăgan, la 
termocentralele din Galați, Rovinari 
sau Turceni, la noua întreprindere 
de anvelope din Drobeta-Turnu Se
verin. pentru a ne opri numai la 
citeva exemple, pompele cu marca 
„Aversa" sint așteptate, cum se 
spune, ca piinea caldă. Dealtfel, toc
mai datorită profilului de producție 
al întreprinderii, care la indicația 
conducerii partidului a început să 
fabrice în ultimii ani îndeosebi 
pompe speciale, 
cu grad sporit de 
complexitate, so
licitările benefi
ciarilor interni și 
ale partenerilor 
externi au deve
nit tot mai nu
meroase, depă
șind, nu de pu- 
țiqe ori, capaci
tatea de execuție 
a unității.

In aceste con
diții, colectivul 
de oameni ai 
muncii din între
prindere a avut 
și, evident, mai 
are de rezolvat in 
continuare o se
rie de probleme 
tehnice și organi
zatorice care să 
asigure realiza
rea ritmică, inte
grală a planului 
producției fizice. 
Iată însă că pri
mul semnal ai 
unui reviriment 
de mult așteptat 
s-a făcut sim
țit încă din prima lună a anului, 
cind planul producției fizice a fost 
îndeplinit și chiar depășii cu 2,5 mi
lioane lei, fabricindu-se suplimen
tar 170 de pompe, îndeosebi din ca
tegoriile III și IV de complexitate.

Semnificația acestei depășiri a 
sarcinii de plan apare și mai limpe
de dacă ținem seama de faptul că, 
in luna ianuarie, nivelul producției 
a crescut cu circa 5 la sută față de 
media lunară a realizărilor de anul 
trecut. Și încă un amănunt deloc de 
neglijat : pianul producției fizice a 
fost depășit in condițiile în care 
consumul de energie a fost mai mic 
cu 4 la sută decit se prevăzuse, 
ceea cc reprezintă o economie de 
120 MWh. Deci a fost posibil ca in 
luna ianuarie, cu toate greutățile 
întimpinate in alimentarea cu ener
gie electrică, să se obțină un im
portant spor de producție atît față 
de plan, cit și in comparație cu re
zultatele de anul trecut. Ba, s-a eco
nomisit și o importantă cantitate de 
energie. Cum, pe ce căi și in ce 
direcții 3-a acționat ?

Evident, după cum ne-a precizat 
tovarășul Dimitrie Grecov. directo
rul întreprinderii, o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice au fost 
luate in luna ianuarie, altele au în
ceput să fie aplicate cu mult timp 
înainte. Oricum, economisirea ener
giei a fost permanent unul din 
obiectivele la ordinea zilei. în luna 
ianuarie, principala problemă care 
s-a pus a fost reducerea consumu
lui de energie electrică fără ca pro
cesul de producție să fie stingherit. 
La prima vedere, soluția părea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, în numele poporului și Partidului Democratic 
Gabonez, precum și al meu personal, cele mai vii și halde felicitări. Urez 
Excelenței Voastre sănătate și fericire.

Doresc ca relațiile de prietenie care există, în mod atît de fericit, intre 
cele două țări ale noastre să se dezvolte tot mal mult pentru progresul și 
bunăstarea popoarelor noastre.

Cu înaltă considerație,

EL HAOJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Produse de înaltă
nului, utilaj in greutate de 16 tone, 
compus din grup de alimentare, 
presa propriu-zisă, masa de eva
cuare, instalații electrice și hidrau
lice.

Un alt puternic colectiv de mun
că. cel de la întreprinderea ,.E- 
lectroputere" Craiova, a realizat, 
tot in premieră națională, substa- 
ția electrică de tracțiune minieră. 
Reunind .întregul echipament com
plex — incepînd de la conectarea 
la rețeaua de inaltă tensiune pină 
la alimentarea cu energie electri
că a locomotivelor de mină din 
galerii și abataje — noul produs

practic imposibilă. Și totuși ea a 
fost găsită. în mod normal, s-a ți
nut seama de faptul că la turnătorie 
se consumă circa 80 la sută din can
titatea totală de energie utilizată 
de Întreprindere. Ca atare, pentru a 
se evita consumul de energie in pe
rioadele de vîrf, cind sistemul ener
getic este suprasolicitat, s-a modi
ficat programul de funcționare al 
turnătoriei, in sensul că miercurea 
a devenit zi liberă, iar duminica o 
zi obișnuită de lucru. Oamenii au 
înțeles imediat necesitatea acestei 
schimbări de program și in nici una 
din duminicile lucrătoare ale lunii 
ianuarie nu s-a înregistrat nici o 
absență nemotivată.

In felul acesta, secția turnătorie 
și, implicit, celelalte sectoare ale 
uzinei și-au putut desfășura normal 
activitatea» în același timp, trebuia
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reprezintă 
_____________ __ repararea
mașinilor agricole.' Cu toate acestea 
județul înregistrează unele restanțe. 
Ce măsuri ați întreprins pentru în
cadrarea în termenul prevăzut ?

— Pină astăzi (5 februarie) am 
reparat cu 344 tractoare, 169 semănă
tori și 59 de mașini de împrăștiat 
îngrășăminte mai puțin față de 
grafic. La celelalte mașini, ritmul 
de reparații este corespunzător. Pen
tru incadrarea in termenul stabilit, 
in cele trei centre de reparat mo
toare de tractor, la S.M.A. Romanu, 
Insula Mare a Brăilei și 1 Mai am 
organizat 2 și 3 schimburi. Astfel,' 
capacitatea de reparații a crescut de 
la 150 la 260 tractoare pe săptămînă.

— Sint greutăți cu piesele de 
schimb 1

— In parte, da. Recondiționăm a- 
nual piese in valoare de peste 35 mi
lioane lei. în plus, aș dori să subli
niez că in acest an, pentru prima 
dată, am stabilit un sistem de cola
borare cu unități industriale din 
municipiu. Am contractat cu între
prinderea de utilaj greu „Progresul", 
Șantierul naval, întreprinderea de 
reparații, combinatele de fibre arti
ficiale și prelucrare a lemnului 111 
repere, cu aproape 100 000 piese, in 
valoare de 3.5 milioane lei. din care 
cea mai mare parte au și fost furni
zate. Precizăm că aceste piese sint 
executate pe baza fișelor tehnice ale 
fabricilor constructoare. Sint insă și 
repere care nu pot fi realizate pe 
plan local. E vorba, intre altele, de 
600 arbori cotiți și 70 de blocuri 
motor.

— Parcurgind citeva trasee In 
județ — Movila Miresii, Șuțeșfl— 
Grădiștea, Urleasca—Ianca — am 
văzut pe alocuri, unde zăpada nu 
troienise cimpurile, greșuri, capete 
de parcele nearate, ici-colo grămezi 
de paie și coceni. Cum se prezintă 
situația din acest punct de vedere pe 
ansamblul județului ?

— Am executat arături adînci pe 
Întreaga suprafață, excepție făcînd 
doar micile porțiuni la care v-ați 
referit. Ne trebuie două zile bune

■V
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Producția fizică și consumul de energie 
în luna ianuarie la întreprinderea „Aversa"

să se facă un efort și pentru redu
cerea consumului de energie. Solu
ția ? „Diminuarea consumului de e- 
nergie, sarcină de mare importanță 
economică subliniată de conducerea 
partidului, a fost posibilă prfn intro
ducerea unor tehnologii noi, moderne, 
ne spune tovarășul Gheorghe Popa, 
șeful atelierului proiectare tehnologii 
la cald. Astfel, am trecut la execu
tarea miezurilor formelor de turnare 
in cutii calde, mecanizînd și chiar 
automatizind o serie de operații. Re
zultatul : pe această linie lucrează 
10 oameni in Ioc de 50, iar producția 
de piese turnate a crescut cu peste 
40 la sută. în același timp, pe linia 
automată de formare și turnare au 
fost asimilate in fabricație 100 de 
noi repere anul trecut și incă 23 de 
repere în luna ianuarie. Totodată, 
s-a extins execuția miezurilor de 
turnare din amestecuri de turnare 
autointăritoare la rece".

Cine nu a fost de mai multă vre
me prin secția turnătorie a în
treprinderii va fi plăcut surprins 
dacă va trece acum pe aici. Ordine 
și disciplină la toate locurile de 
muncă, fluxuri tehnologice bine puse 
la punct, multe operații mecanizate 
și chiar automatizate. Prin folosirea 
pe scară largă — in proporție de 
circa 60 la sută — a rășinilor tura
nice autointăritoare la rece se văd 
tot mai rar clasicele arzătoare de 
gaz metan folosite pentru uscarea 
formelor de turnare. Acestea sint 
numai citeva din măsurile aplicate, 
care au dus și în anul 1981 la e- 
conomisirea a 70 000 mc de gaz me
tan și 300 MWh.

complexitate
dispune de inalți parametri tehni- 
co-economici, fapt ce a determinat 
introducerea ei în fabricația de se
rie. Astfel, pe fluxurile tehnologi
ce se află primele cinci substații 
destinate modernizării transportu
lui in unitățile bazinului carboni
fer Valea Jiului. De menționat că 
proiectul echipamentului aparține 
specialiștilor de la Centrul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică „Electroputere", iar la e- 
xecuțle au participat lucrători din 
fabricile de profil ale cunoscutei 
întreprinderi craiovene. (Nicolae 
I’etolescu).

Prin transferul fabricației de 
pompe de complexitate medie la 
alte unități din țară, întreprinderea 
„Aversa" a trebuit să-și adapteze 
din mers producția, trecînd la reali
zarea pompelor de proces pentru in
dustria chimică și petrochimică, in
dustria minieră și energetică, agri
cultură. Cum se putea face cit mai 
operativ această adaptare a fabrica
ției ?

— Pentru a asigura o înaltă pro
ductivitate a muncii și ritmicitatea 
producției trebuia să păstrăm siste
mul tehnologiilor pe grupe de repe
re asemănătoare, sistem aplicabil in 
general la produsele de mare serie, 
ne spune tovarășul Nicolae Popescu, 
șeful atelierului proiectare tehnolo
gii la rece. Pentru aceasta aveam 
însă nevoie de o serie de noi agre
gate și utilaje specializate. Atunci 

am început să 
executăm prin 
autodotare in
stalațiile, agre
gatele, ștanduri
le de p(robă de 
care aveam ne
voie. Anul trecut 
am executat prin 
autoutilare uti
laje în valoare 
de peste 10 mili
oane lei și acțiu
nea continuă. 
Am reușit in fe
lul acesta să ne 
adaptăm destul 
de rapid la 
schimbarea pro
filului de pro
ducție.

In secția de 
producție nr. 2, 
utilajele execu
tate prin autouti
lare au o culoare 
distinctă, galbe
nă, și pot fi ușor 
identificate. Mun
citorul Florea 
Marin, de exem
plu, lucrează la 
trei agregate de 

găurit, strunjit și frezat. Asigu
rarea pieselor turnate — și am 
văzut cum — i-a permis ca in 
luna ianuarie să depășească norma 
de lucru cu 10 la sută. Mai departe, 
pe fluxul tehnologic, linia de mon
tare a pompelor submersibile tip 
EPET este realizată in întregime tot 
prin autodotare. Din luna ianuarie, 
cind a fost pusă în funcțiune, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
circa 40 la sută la montajul acestui 
tip de pompe. De asemenea, prin 
reorganizarea fluxului tehnologic, e- 
chipa de montori condusă de Ion 
Călărașu a realizat suplimentar în 
luna ianuarie 20 de pompe submer
sibile multietajate.

Desigur, adaptarea fabricației la 
noua structură de producție nu este 
deloc simplă și nici definitiv rezolva
tă. Rezultatele din luna ianuarie 
demonstrează Insă, după cum am 
mai arătat, că și în condiții speciale, 
mai dificile, planul producției fizice 
poate și trebuie să fie îndeplinit. 
Totul depinde de mobilizarea oame
nilor muncii, de eforturile făcute 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
și organizarea producției în concor
danță cu condițiile concrete de lucru. 
Este calea pe care întregul colectiv 
va persevera pentru a realiza ritmic 
producția fizică și a spori continuu 
eficiența economică, acționînd in spi
ritul orientărilor și sarcinilor for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut și, recent, 
la întilnirea cu activul de partid și 
de stat din județul Brașov.

Ion TEODOR
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(.AMPLE ACȚIUNI PENTRU PACE Șl DEZARMARE

GENEVA 9 (Agerpres). — în Co
mitetul pentru dezarmare 
Geneva au fost difuzate 
mente oficiale mesajele transmise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, lui Leonid I. Brejnev și 
Ronald Reagan cu ocazia începerii 
negocierilor in problemele limitării 
armamentelor, inclusiv a armelor 
nucleare. Apelul poporului român 
către popoarele și forțele progresis
te și democratice din întreaga lume 
pentru dezarmare și pace, pentru 
securitate, independență și progres 
și Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România către 
parlamentele, guvernele și popoarele 
țărilor europene, ale S.U.A. și Ca
nadei.

Publicarea acestor documente ofi
ciale se constituie ca o nouă contri
buție a României, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
cauza păcii și securității internațio
nale, in cadrul negocierilor care se 
poartă in sistemul O.N.U. și al efor
turilor depuse pentru împiedicarea 
unor conflicte distrugătoare.

Importantele documente prezen
tate dau expresie preocupării pro
funde pe care poporul român o re
simte față de continuarea și accele
rarea spiralei înarmărilor, dorinței 
sale sincere de a-și aduce contribu-

de la 
ca docu-

ția la adoptarea de măsuri practice, 
eficiente, de natură să oprească și 
să schimbe sensul cursei înarmări
lor, în primul rînd nucleare.

Valoroasele idei practice pe care 
le conțin documentele, chemarea 
fierbinte la acțiune, pînă nu va fi 
prea tîrziu, îmbracă în același timp 
caracterul unei contribuții 
a României, în perspectiva celei 
doua sesiuni speciale a O.N.U. 
sacrate dezarmării-.

Ansamblul tezelor și ideilor 
ținute în aceste documente este 
mat și pus in valoare in negocie
rile ce se desfășoară în Comitetul 
pentru dezarmare și in grupele sale 
de negociere, la care delegația ro
mână iși aduce contribuția construc
tivă și consecventă in vederea obți
nerii unor rezultate practice pe te
mele abordate de comitet, .singurul 
organism de negocieri multilaterale 
în problemele dezarmării.

Este demn de menționat, în acest 
context, că marea majoritate a pro
blemelor înscrise pe agenda comite
tului privesc încetarea cursei înar
mărilor nucleare și dezarmarea nu
cleară, interzicerea altor arme și sis
teme de arme de distrugere în masă, 
precum și elaborarea unui program 
global de dezarmare, ce va fi supus 
sesiunii speciale din vara acestui an.

concrete 
de-a 
con-

con- 
afir-

madrid: Reluarea lucrărilor reuniunii general-europene
MADRID 9 (Agerpres). — Coreâc 

pondență de la Radu Adrian': La 
Palatul Congreselor din capitala Spa
niei au fost reluate marți, după o 
pauză de aproape două luni, lucră
rile reuniunii general-europene.

Forumul de ia Madrid a 
în condițiile deosebit de 
ale continuării încordării 
internațională, ale creșterii 
dintre statele participante, 

desfășurării

reînceput 
complexe 
în viața 
tensiunii 
ceea ce

s.-a resimțit și asupra 
primei ședințe plenare.

In cursul ședinței 
marți au luat cuvîntul, 
reprezentantul R.P. Ungare, 
sadorul F. Esztergalyos, ministrul de 
externe al Canadei. Mark MacGuigan, 
ministrul de externe al Belgiei, Leo 
Tindemans. șeful delegației R.P. Po
lone, Juze Wiejacz, secretarul de stat 
al S.U,A., Alexander Haig, ministrul 
de externe al Italiei, Emilio Co
lombo, șeful delegației U.R.S.S., 
locțiitorul ministrului de externe, 
Leonid Iliciov, ministrul de externe 
al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, 
ministrul de externe al Spaniei, 
Pedro Perez Llorca.

tn intervențiile lor reprezentanții 
mai multor state occidentale au adus 
în discuție probleme legate de si
tuația din Polonia, abătind în acest 
fel atenția reuniunii de la chestiunile 
esențiale ale securității și cooperării, 
care reprezintă scopul principal al 
forumului de la Madrid, al întregului 
proces declanșat Prin adoptarea Ac
tului final de la Helsinki.

Reprezentantul

plenare de 
printre alții, 

amba-

R.P. Polone a ară-

tat că discutarea, in cadrul reuniunii, 
a unor probleme care țin de compe
tența și suveranitatea Poloniei re
prezintă un amestec în afacerile in
terne ale acestei țări, fiind în același 
timp de natură să afecteze buna 
desfășurare a forumului general-eu- 
ropean, a procesului C.S.C.E.

Dincolo de aceste aspecte se cu
vine relevat că marea majoritate a 
vorbitorilor s-au referit la necesita
tea depășirii tensiunii actuale, la 
continuarea eforturilor pentru înche
ierea cu rezultate pozitive a reuniu
nii. în acest context s-a subliniat că 
proiectul de document final prezen
tat la sfîrșitul lunii decembrie de ță
rile neutre și nealiniate reprezintă o 
bună bază pentru continuarea nego
cierilor și finalizarea intr-un timp re
zonabil a lucrărilor reuniunii.

Mai multe delegații au relevat im
portanța convenirii la Madrid a 
mandatului conferinței pentru măsuri 
de creștere a încrederii și dezarmare 
în Europa, precum și a asigurării 
continuității procesului C.S.C.E. prin 
stabilirea datei și locului viitoarei 
reuniuni. Pentru rezolvarea . tuturor 
problemelor aflate în suspensie este 
nevoie, așa cum s-a subliniat în 
dezbateri, de manifestarea voinței 
politice din partea tuturor statelor 
participante.

Din păcate, o mare parte din lucră
rile ședinței plenare a fost, consacrată 
unor probleme sterile de procedură.

Miercuri dimineața va avea loc in- 
tilnirea neoficială a șefilor de dele
gații ale celor 35 de state participan
te la reuniune.

HELSINKI

Pregătiri în vederea
HELSINKI 9 _ .

ședințele Finlandei, Mauno Koivisto, 
a cerut președintelui Partidului So
cial-Democrat. Kalevi Sorsa, să în
ceapă consulturi in vederea consti
tuirii unui nou guvern cu participa
rea reprezentanților celor patru parti
de componente ale coaliției guverna
mentale demisionare — Partidul So
cial-Democrat, Uniunea Democratică 
a Poporului Finlandez (care include 
și Partidul Comunist), Partidul de

(Agerpres). — Pre-
cabinet

Centru și Partidul Popular Suedez.
Așa cum se știe, săptămina trecută, 

șeful statului finlandez îl însărcinase 
pe Veikko Helle, vicepreședinte al 
Parlamentului, cu o misiune de son
dare a posibilităților formării noului 
guvern.

Actuala evoluție politică finlandeză 
a fost determinată de ( alegerea, cu 
două săptămîni in urmă, a fostului 
premier Mauno Koivisto în funcția 
de președinte al țării.

PARIS 9 (Agerpres). — O misiune 
de ancheță a Adunării consultative 

. a țărilor din Ațrica, Caraibi și Pa
cific și a Comunității Economice 
(vest) Europene a vizitat Angola, 
Zambia și Zimbabwe — scrie coti
dianul „L’Humanite", care arată că 
aceasta a constatat la fața locului 
urmările agresiunii sud-africane îm
potriva poporului angolez.

Pe zeci de kilometri — adaugă 
ziarul — parlamentarii au descoperit 
imaginile 
au căzut 
distruse,

războiului : locurile, unde 
bombe, bunuri materiale 

vite ucise. Satul Kahama,

la
a

sîtuat 
mibia, 
viația 
scurtă 
a realiza violența atacului aerian și 
obiectivele urmărite de el. Locuito
rii care au scăpat de la acest masa
cru au fost nevoiți să sb refugieze 

■ în nordul țării, in timp ce armata 
sud-africana lua cu ea vitele spre 
sud. Cele citeva animale care au 
mai rămas rătăcesc abandonate de-a 
lungul șoselelor, menționează ziarul 

. citat.

150 km de granița cu Na- 
fost complet distrus de a- 

Republicii Sud-Africane. O 
privire este suficientă pentru

ANGLIA : Campanie în sprijinul interzicerii armelor 
de exterminare în masă

LONDRA 9 (Agerpres). — In Ma
rea Britanie a început o campanie 
de stringere de semnături pe o pe
tiție care cere interzicerea tuturor 
tipurilor de arme de nimicire în 
masă. Această acțiune a fost ini
țiată de organizația obștească „Miș-

carea pentru dezarmare mondială". 
..Scopul nostru — a declarat G. 
Taffer, purtător de cuvint al orga
nizației — il constituie activizarea 
luptei pentru preîntîmpinarea unui 
război mondial, pentru oprirea 
cursei înarmărilor si dezarmare".■ r

R. F. GERMANIA : îm
potriva instalării de noi 
rachete în Europa occi

dentală

O nouă victimă a apartheidului
(Agerpres). 
a lui Neil

UNITE 9 
închisoare 
sindicatului muncito-

NAȚIUNILE
— Moartea în 
Aggett, liderul 
rilor din industria de conserve din 
Republica Sud-Africană, a stirnit o 
puternică reacție de dezaprobare, un 
nou moment de înfierare a inuma
nei politici de apartheid. Exprimin- 
du-și îngrijorarea față de noua cri
mă a rasiștilor, președintele Comi
tetului special al O.N.U. impotriva 
apartheidului, Yusuf Maitama-Sule,

a arătat că „afirmația guvernului de 
la Pretoria, potrivit căreia Aggett 
s-ar fi sinucis, nu convinge pe ni
meni din cei care cunosc practici
le din această țară". „Asasinarea li
derului sindical este o nouă dova
dă că regimul, confruntat cu opo
ziția crescîndă din partea muncito
rilor și a altor pături ale populației, 
recurge la escaladarea terorii" — a 
subliniat Maitama.

ESCALADA PRETURILOR IN
9

R.F. GERMANIA : Importante 
majorări ale unor tarife

BONN 9 (Agerpres). — Tarifele 
pentru energia electrică, combustibili 
și gaze au fost, in ianuarie a.c., în 
R.F. Germania cu 14,1 la sută mai 
ridicate decit în luna corespunză
toare din 1981, indică statisticile pri
vind evoluția prețurilor, publicate de 
ziarul vest-german „Frankfurter 
A.llgemeine". Ele relevă, de aseme
nea, că, începind de la 1 februarie 
a.c., costul transportului pe căile fe
rate a fost majorat cu 10 la sută 
pe distanțe scurte și cu 7 la sută 
distanțe lungi.

Aceeași sursă evidențiază, pe 
altă parte, importantele majorări 
prețuri la produsele alimentare,
primă necesitate. Se amintește, ast
fel, că numai in ultimele 12 luni 
prețul cartofilor a sporit cu 20 la 
sută. Majorări importante s-au înre
gistrat și la prețul cărnii și al pro
duselor din carne.

LUME
medie cu 12—19 la 
luni noaptea, ca - o 
rilor de reducere a subsidiilor guver
namentale la produsele alimentare de 
bază, relatează agenția Associated 
Press. ,

Prin reducerea subsidiilor acordate 
de stat se așteaptă ca prețurile la 
produsele alimentare să crească pînă 
anul viitor cu încă 50 la sută.

pe

de 
de 
de

ISRAEL s Scumpirea 
produselor alimentare

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Guver
nul israelian a anunțat că prețurile 
la pîine, produse , lactate, ouă și alte 
produse alimentare au crescut în

AUSTRALIA : Servicii publice 
mai costisitoare

CANBERRA 9 (Agerpres). — Infla
ția în Australia a revenit la două 
cifre in 1981, înregistrindu-se o rată 
anuală de 11,3 la sută, cea mai mare 
din 1976, informează Biroul național 
dq statistică.

Rata inflației, măsurată prin indi
cele prețurilor de consum, a înregis
trat o creștere de 4,2 la sută în tri
mestrul octombrie-decembrie 1981, 
ridicînd rata anuală și depășind-o 
pe cea de 9,2 la sută din 1980. Se 
rel,evă că asistența medicală a repre
zentat principalul factor care a dus 
la creșterea inflației la două cifre. 
La aceasta a contribuit, de aseme
nea, majorarea prețului la energia 
electrică, transporturile publice și 
articolele de uz casnic.

BONN 9 (Agerpres). — Federații
le din landurile Saxonia Inferioară 
și Renania-Palatinat ale Partidului 
Social-Democrat din R.F.G. (com
ponent, alături de Partidul Liber- 
Democrat, al coaliției guvernamen
tale de la Bonn), au adoptat rezo
luții, similare celor aprobate ante
rior de federațiile P.S.D. din alte 
cinci landuri ale R.F.G., in care se 
cere ca nici o rachetă americană 
de tipul „Pershing-2“ sau „Cruise" 
să. nu fie instalată în Europa occi
dentală. Documentele citate se pro
nunță, de asemenea, împotriva in
stalării oricăror arme similare pe 
teritoriul continentului nostru.

JAPONIA : „NU armelor nucleare !“

sută începind de 
parte a efortu-

TOKIO 9 (Agerpres). — în Japo
nia contipuă seria acțiunilor, iniția
te de organizațiile în favoarea pă- 
.cii, pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare.

„Să nu permitem transformarea 
Japoniei intr-o arenă de desfășura
re a unui război nuclear limitat 
..NU — armelor nucleare!" — sint 
lozincile sub care Consiliul pe în-

treaga Japonie pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen a 
început o campanie pentru strîn- 
gerea de semnături pe un apel 
care cheamă la încetarea cursei în
armărilor, desființarea bazelor mi
litare americane din Japonia, eli
minarea pericolului de război și 
întărirea păcii.

La Lisabona și Porto s-au desfășurat recent grandioase marșuri ale păcii, in cadrul cărora participanții s-au 
pronunțat împotriva amplasării de noi arme nucleare în Europa, pentru pace și dezarmare. „Vrem pace" - se 
poate citi pe uriașa pancartă ingenios alcătuită de tinerii participanți la marș, care iși exprimă astfel 

\ . dorința de a trăi la adăpost de primejdia războiului

Proiectul noului
buget al S.U.A.
Se preconizează un nivel record 

al cheltuielilor militare

SALVADOR: Mișcarea de rezistență propune

crearea unui guvern
(Agerpres). — 
forțelor poli-

«f

Politica dobînzilor mari constituie obstacolul esențial 
pentru relansarea economică in Europa

declard ministrul francez af economiei
PARIS 9 (Agerpres). — Ministrul 

francez al economiei, Jacques Delbrs, 
a declarat că Franța ar putea adopta 
măsuri naționale pentru a reduce 
fata dobînzilor, dacă nici o soluție 
nu va fi găsită la scară interna
țională. .

în cadrul unui colocviu organizat la 
Paris din inițiativa cotidianului ame
rican „International Herald Tribune", 
ministrul francez a relevat că pro
blema pusă de politica dobînzilor 
mari promovată de S.U.A. a devenit 
o „veritabilă obsesie", care constituie 
„obstacolul esențial pentru relansa
rea activității economice în Europa". 
Iată de ce, a avertizat Delors, „în 
cazul unui eșec in căutarea unei so
luții între Europa (occidentală n.r.), 
Japonia și S.U.A., sau in cadrul

Pieței comune, Franța va fi obligată 
sâ recurgă la o soluție pur franceză".

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Nivelul de 16,5 la sută al dobînzii 
primare s-a generalizat pe an
samblul sectorului bancar american, 
după ce „Chase Manhattan Bank" și 
„Marine Midland Bank" și-au majo
rat și ele dobinzile pînă la procen
tajul respectiv. După cum relatează 
agenția France Presse, este vorba de 
primă creștere generalizată a dobîn
zii. primare ce survine în S.U.A. în 
intervalul scurs cu începere din iulie 
1981. Agenția menționată amintește, 
de asemenea, că, după ce a urcat in 
timpul verii trecute în S.U.A. pînă 
la 20,5 la sută, nivelul dobînzii pri
mare s-a redus progresiv pină la 
15,75 la sută in decembrie 1981.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele Ronald Reagan a înain
tat Congresului proiectul bugetului 
federal pe exercițiul financiar 1983, 
care începe la 1 octombrie a.c. La 
capitolul, cheltuieli , sint. prevăzute 
757.6 miliarde dolari, iar la venituri 
— 666,1 miliarde dolari, ceea ce în
seamnă că bugetul pe 1983 ar urma 
să se soldeze cu un deficit antecal- 
culat de 91.5 miliarde dolari.

Experții financiari de la Washing
ton, citați de agențiile A.P. și U.P.I., 
remarcă faptul că proiectul de 
buget preconizează o nouă reduce
re, cu 27 miliarde dolari, a progra
melor sociale ale guvernului. Conco
mitent, proiectul recomandă la capi
tolul cheltuieli militare 215,9 miliar
de dolari, respectiv, 29 la sută din 
totalul bugetului, sumă care, cumu
lată cu alte fonduri alocate in sco
puri militare în anul financiar 1983, 
va însemna un buget militar de peste 
260 miliarde dolari.

SAN SALVADOR 9 
Intr-un mesaj adresat 
tice de opoziție din Salvador, aiian- 
ța Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) —
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) din această țară a propus 
crearea in Salvador a unui guvern 
„de amplă participare", în care să

„de amplă participare
fie .
ciale, muncitori, țărani, intelectuali. 
Postul de radio „Venceremos", care 
a transmis mesajul, precizează că 
este o inițiativă nouă a F.M.L.N.- 
F.D.R., diferențiindu-se categoric de 
cea anterioară, care propunea for
marea unui guvern „democratic-re- 
voluționar" in Salvador.

reprezentate toate sectoarele so-

..........  -J

Flagelul toxicomaniei în dezbaterea unei comisii 
a O.N.U.

VIENA 9 (Agerpres). •— întrunită 
la Viena in sesiune extraordinară, 
Comisia pentru stupefiante a O.N.U. 
a elaborat un raport din care rezultă 
că, in pofida eforturilor desfășurate 
pe plan internațional, în cea mai 
mare parte a regiunilor in care con
stituie un flagel, toxicomania nu a 
cedat teren, înregistrindu-se, dimpo
trivă, o deteriorare a situației, atît 
în țările dezvoltate, cit și in cele în 
curs de dezvoltare. Droguri tot mai 
puternice sint plasate pe piețele iii—

cite ale stupefiantelor și lor le cad 
victimă adulți, adolescenți și chiar 
copii. Constatind această stare de lu
cruri, comisia a decis ca pe viitor să 
se întrunească anual în sesiuni ordi
nare. Totodată, a fost evocată posi
bilitatea organizării unui An interna
țional impotriva abuzului de droguri, 
spre a se sensibiliza opinia publică 
față de amplificarea traficului de 
stupefiante și pericolul pe care il 
implică recrudescența toxicomaniei.

În palatul „Finlandia", acolo unde s-a semnat Actul final al Conferinței de la Helsinki

„PACEA,
Sub razele blinde ale soarelui de 

iarnă, care fac ca marmura albă să 
capete irizări de gheață, palatul 
„Finlandia" — una din ultimele crea
ții ale celebrului arhitect Alvar Aalto 
— se înfățișează privirilor, pe fun
dalul imaculat al zăpezii, ca o apari
ție ireală, desprinsă parcă din ine
galabilele povești scandinave.

„Finlandia" înseamnă însă mai 
mult, mult mai mult decit o gran
dioasă creație arhitecturală. Aici. în 
marea sală a palatului, la 1 august 
1975. șefii de stat și de guvern din 
țaiile Europei. S.U.A. și Canada au 
semnat Actul final de- la Helsinki, 
document ce a încununat prima con
ferință la nivelul cel mai înalt con
sacrată securității și cooperării pe 
continent. Pentru reporterul ce a 
fost martor la istoricul eveniment, 
foaierele, sălile de ședințe par să 
păstreze atmosfera solemnă din acele 
zile, cind privirile întregii Europe 
se îndreptau cu speranță spre Hel
sinki. Atunci, în acea vară a anu
lui 1975, in prezența celor mai de 
seamă reprezentanți ai statelor parti
cipante, in marea sală de reuniuni 
au răsunat acordurile maiestuoase 
din compozițiile lui Sibelius sau ale 
răscolitoarei simfonii beethoveniene 
închinate păcii... La intrarea in pa
latul „Finlandia", afișe mari anunță 
și acum concerte de Beethoven, 
Ceaikovski, Mahler. Sibelius. Ca un 
ecou peste timp al armoniei ce a 
guvernat Încheierea cu succes a 
unor îndelungi tratative în benefi
ciul tuturor popoarelor Europei.

Finlandezii evocă cu vădită satis
facție acest eveniment, simțindu-se 
mindri că el a avut loc în capitala 
țării lor. In discuțiile cu factori 
politici, cu reprezentanți ai unor or
ganizații obștești se accentuează 
îndeosebi însemnătatea pe care a 
avut-o crearea acelei ambianțe de 
Înțelegere și respect reciproc care 
a permis depășirea a nu puține 
obstacole și greutăți.

— ^Spiritul de la Helsinki» se 
impune cu atît mai mult a fi amin
tit in această perioadă, cind atmos
fera europeană și mondială este 
serios afectată de apariția unor ele
mente de tensiune, de „curenta 
reci" ai confruntării, de răbufnirea 
unor practici și dispute amintind de 
e perioadă ce se credea depășită —

DEZARMAREA-CAUZA A TUTUROR"
sublinia dl. PEKKA KORWENHEI- 
MO, director în Ministerul de Ex
terne finlandez. Actul final din 1975 
constituie pentru toate statele con
tinentului un foarte important in
strument de acțiune pentru reluarea 
procesului de destindere, pentru în
făptuirea angajamentelor asumate 
atunci. In acest sens acționează in 
prezent Finlanda, împreună cu țările 
neutre și nealiniate, cu alte state, 
între care — arăta în continuare 
d-sa — aș vrea să subliniez, avem 
o buna colaborare cu România.

serioase de îngrijorare, ca în pre
zent. „Cind se vorbește de război 
limitat in Europa, de pildă, noi 
știm — a spus interlocutoarea — că 
în condițiile de azi nu există limite 
in ce privește consecințele unei 
atari confruntări. De aceea negocie
rile asupra dezarmării pe continent 
privesc toate popoarele europene și 
ele, toate, trebuie să aibă posibili
tatea de a-și spune cuvintul. Poate 
niciodată, noi, europenii, nu am sim
țit atît de acut că acum cît sintem 
de legați unii de alții, nu am simțit

dorința de . a trăi în 
aceea ca

înarmărilor, 
pace. Ne propunem de 
fiecare sindicat, fiecare categorie 
profesională să-și manifeste în for
me specifice această opțiune funda
mentală. Fizicienii finlandezi, în co- 
vîrșitoarea lor majoritate, au semnat 
un apel cerind interzicerea armelor 
nucleare. Și ei au suficiente argu
mente științifice pentru a cere a- 
ceasta. La fel medicii, care, prin pro
fesia lor, sint dedicați slujirii vieții, 
trebuie să atragă atenția privind pe
ricolele ce planează asupra omenirii,

PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII POLITICE Șl OBȘTEȘTI FINLANDEZE 
DESPRE IMPERATIVUL PRIMORDIAL AL ZILELOR NOASTRE - 
ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE, RELUAREA CURSULUI

SPRE DESTINDERE $1 ÎNȚELEGERE

Atît la Ministerul Afacerilor Ex
terne. cît și la Parlament, în alte 
convorbiri pe care le-am avut in 
aceste zile la Helsinki a revenit ade
sea, ca o preocupare centrală, pro
blema reuniunii general-europene de 
la Madrid. Reprezentanții guvernu
lui țin să sublinieze că Finlanda este 
animată de dorința de a contribui 
la încheierea acestor dezbateri — 
atît de mult prelungite — cu un do
cument de substanță, care să pre
vadă convocarea conferinței pentru 
dezarmare in Europa și continuita
tea reuniunilor in cadrul procesului 
inițiat de conferința de la Helsinki.

La această problemă s-a referit, 
în primele sale declarații, nou! 
președinte al Finlandei, Mauno 
Koivisto, subliniind încă o dată în 
ședința de deschidere a Parlamen
tului cît de important este să se 
dea dovadă de moderație și voință 
politică pentru a se opri acest 
periculos și să se ajungă la 
legeri care să deschidă calea 
dezarmare.

Vicepreședinta Comitetului 
tru probleme internaționale al 
lamentului, d-na JUTTA Z" 
CUS, arăta, la rîndul său, că nici
odată nu au existat atîtea motive

curs 
înțe- 
spre

pen- 
Par- 

ZILLIA-

atît de limpede că destinele noastre 
sint atît de interdependente 
este vorba de pace sau război, 
aceea ne-am bucurat cind am 
despre inițiativele de pace ale

■ ședintelui Nicolae Ceaușescu.
urmărit cu interes marile acțiuni 
desfășurate în România impotriva 
înarmărilor, pentru pace și destin
dere. Pentru că Obiectivele mișcări
lor populare sint, în fond, obiective 
comune, ce depășesc frontierele na
ționale. Mișcarea pentru pace din 
Finlanda — și există numeroase or
ganizații pacifiste la noi — este foar
te activă, fiind prezentă la acțiuni de 
acest fel

Despre 
tru pace 
cutat pe 
pace’al Finlandei, și KALEVI SUO
MELA, vicepreședinte al „Comitetu
lui celor 100". 4 Relevînd tradițiile 
bogate ale mișcării pentru pace, 
interlocutorii țin să sublinieze, ca 
o caracteristică a momentului actual, 
transformarea acesteia intr-o amplă 
mișcare , de masă. „Este firesc să fie 
așa, spune Ilkka Taipale, pentru că 
nu trebuie să ne mulțumim doar să 
ne exprimăm opoziția față de cursa

cind
De 

aflat 
pre- 
Ain

pe plan european". 
activitatea mișcării pen- 
din această țară am dis- 

larg cu ILKKA TAIPALE, 
general al Uniunii pentru

a speciei umane. Sau, ca să mă refer 
la un alt exemplu, arhitecții nu tre
buie să se preocupe doar de prote
jarea creațiilor lor — a monumente
lor. a clădirilor pe care le ridică — 
doar 'împotriva poluării, a căderilor 
de praf de sulf sau de funingine. 
Principala amenințare pentru aceste 
creații, pentru beneficiarii lor este 
amenințarea nucleară — distrugerea 
definitivă. La fel și in alte domenii 
de activitate. Dezarmarea, pacea con
stituie o cauză a tuturor“.

La rîndul său, Kalevi Suomela în
fățișează preocupările organizației pe 
care o reprezintă pentru a fa,ce cu
noscute opiniei publice largi consecin
țele cursei înarmărilor, ale unui 
război nuclear. „Cunoscindu-se bine 
aceste adevăruri, există posibilitatea 
unei mai puternice mobilizări pen
tru a determina guvernele să abor
deze cu toată răspunderea, pe plan 
practic, concret, problemele dezarmă
rii. Aș vrea să arăt in acest sens — 
a continuat el — că în Finlanda a 
avut ecou hotărirea României de a 
reduce bugetul militar și de a dirija 
în folosul poporului economiile obți
nute. Despre dezarmare se vorbește 
mereu de la război încoace, insă în 
țot acest timp cheltuielile pentru

înarmări au crescut. Iată de ce este 
salutară o asemenea măsură ca cea 
adoptată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, iar omenirea ar avea nu
mai de ciștigat dacă la Națiunile 
Unite s-ar adopta propunerile româ
nești privind înghețarea bugetelor 
militare și trecerea la reducerea lor 
treptată".

în ansamblul organizațiilor pacifis
te finlandeze, un rol aparte il are 
„Asociația Paasikivi", al cărei pre
ședinte este JAN-MAGNUS JANS- 
SON, redactor-șef al ziarului 
..Hufvudstadsbladet", fost candidat 
din partea Partidului popular suedez 
la recentele alegeri prezidențiale. Dl. 
Jansson s-a referit, în convorbirea 
avută, îndeosebi la preocuparea aso
ciației pentru promovarea ideii de 
creare a unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, idee larg împărtășită 
în rîndul opiniei publice din țările 
scandinave. „Crearea unei zone 
denuclearizate in nord, sublinia d-sa, 
nu este numai un obiectiv central al 
politicii finlandeze. Noi vedem a- 
ceasta ca o parte componentă a unui 
proces mai larg, care să ducă în fi
nal la eliminarea armelor nucleare 
de pe ansamblul continentului. Pen
tru aceasta este nevoie însă nu 
numai de voința unei țări sau alteia, 
ci de asigurarea unor garanții cores
punzătoare. De aceea ne propunem 
să acționăm în continuare pentru a 
populariza această idee, avind convin
gerea că înfăptuirea ei ar fi în folosul 
securității și destinderii pe întregul 
continent".

La sediul 
„Săptămina 
dezarmare", 
secretar executiv al acestei organiza
ții, ne-a vorbit despre una din acțiu
nile de mare ecou ce se desfășoară în 
toate țările scandinave in sprijinul 
denuclearizării nordului Eurppei. 
Este vorba de un apel pe care, în cî- 
teva săptămîni, și-au pus semnătura 
300 000 finlandezi, 500 000 suedezi și 
tot atîția norvegieni, sute de mii de 
danezi. Acțiunea se va încheia în 
aprilie, apelul cu semnături urmînd 
a fi înaintat celei de-a doua sesiuni 
speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării.

Helsinki
r

Agențiile de pret a
pe scurt

r

i

PREȘEDINTELE EGIPTULUI, 
Hosni Mubarak, și-a încheiat tur
neul pe care l-a efectuat în Italia, 
Franța, S.U.A., Marea Britanie, 
R.F.G. și Austria. La Cairo, adre- 
sindu-se reprezentanților- presei e- 
giptene, el a declarat că „nu poate 
exista o soluție a crizei din Orien
tul Mijlociu atît timp cit nu va fi 
reglementată problema palesti
niană".

LA VIENTIANE s-au desfășurat 
lucrările sesiunii plenare anuale a 
Frontului construcției naționale din 
Laos. Sesiunea a aprobat raportul 
guvernului cu privire la realizările 
obținute de poporul laoțian in anul 
1981 și orientările și sarcinile pe 
anul 1982,- precum și raportul refe
ritor la activitatea desfășurată de 
Frontul construcției naționale. A 
fost adoptată, totodată, o rezoluție 
ce exprimă hotărirea poporului lao
țian de a îndeplini prevederile pla
nului de stat pe 1982.

PROIECT DE LEGE ANTISIN- 
DICALA. Reflectînd majoritatea de 
mandate conservatoare. Camera Co
munelor a Parlamentului britanic 
a votat, Ia a doua lectură, proiec
tul de lege guvernamental vizind 
reducerea substanțială a drepturilor 
sindicatelor, reunite, după rum se 
știe, in Congresul Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.). Agențiile semna
lează că în favoarea proiectului de 
lege antisindical au votat și ma
joritatea deputaților noului Partid 
Social-Democrat.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
ÎN BELGIA. Peste un milion de 
muncitori și funcționari belgieni 
au participat, luni, la o grevă de 
protest impotriva șomajului — fla
gel care afectează aproximativ 
500 000 de belgieni — precum și îm
potriva măsurilor guvernamentale 
de reducere a salariilor.

Comitetului național 
Națiunilor Unite pentru 
ANNAMAIJA PUONTI,

Dumitru ȚINU

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. La 9 
februarie a avut loc, la Geneva, o 
ședință plenară a delegațiilor sovie
tică și americană la negocierile pri
vind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa.

ALIANȚA ELECTORALA. Parti
dele social-democrat și liberal din 
Marea Britanie au convenit să se 
prezinte la viitoarele alegeri ge
nerale sub conducerea unui lider 
comun, care ar deveni prim-mi- 
nistru în cazul în care această a- 
lianță ar obține victoria electora
lă. Decizia va fi luată înaintea ale
gerilor, pentru ca electoratul să cu
noască personalitatea ce ar deveni 
șef de guvern in caz

ATENTAT NEOFASCIST. Un 
grup de 40 de huligani aparținind 
formațiunii de extremă dreapta 
„Frontul Național din Marea Bri- 

a invadat o sală de întru
niri din Londra, unde a aruncat o 
bombă fumigenă, întrerupind cu- 
vintarea pe care o ținea ministrul 
de interne britanic, William Whi
telaw. Șeful formațiunii neofascis
te, Martin Webster, a declarat că 
această acțiune ar fi vrut să fie un 
protest impotriva întemnițării de 
către autoritățile britanice ,a re- 
dactorului-șef al revistei „partidu
lui" — „Bulldog" — pentru încăl
carea legilor interzicînd propagan
da rasistă.

de victorie.
PLENARA C.C. AL

1 LANDEZ. La Helsinki
< Plenara C.C. al P.C.

care a dezbătut sarcinile actuale 
ale activității politice a partidului, 

I probleme ale consolidării unității
și capacității sale de luptă pe baza 
hotărîrilor celui de-al XIX-Iea 

I Congres. Congresul extraordinar al
partidului a fost convocat la 14—15 
mai, în vederea examinării pro- 

Iblemelor activității politice, ridică
rii nivelului activității teoretice și 
ideologice, precum și consolidării 

j unității partidului.

P.C. FIN- 
a avut loc
Finlandez,

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion de tip „DC-8" al companiei 
nipone „Japan Air Lines", avind la 
bord 166 de pasageri și 8 membri ai 
echipajului, s-a prăbușit marți în 
apele Golfului Tokio. Potrivit unui 
bilanț oficial provizoriu, accidentul 
s-a soldat cu moartea a 24 persoane, 
inclusiv a pilotului, și rănirea altor 
146 de oameni, dintre care unii sint 
în stare gravă.

INUNDAȚII IN PERU. Ploile to
rențiale și inundațiile de care au 
fost urmate au provocat izolarea a 
circa 4H000 de pers'am și impor
tante daune materiale in Valea an
dină peruană, prin care curge Rio 
Santa. S-au înregistrat mari daune 
provocate de ăpele revărsate, care 
au distrus locuințe și culturi agri
cole. J
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