
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

guvernatorul general al Canadei, Edward Schreyer, va face^ împreună 
cu doamna lily Schreyer, o viiită oficială in România

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 

Elena Ceaușescu, guvernatorul ge
neral al Canadei, Edward Sch-e- 
yer, și doamna Lily Schreyer 

vor efectua o vizită oficiată 
in România în perioada 10—14 
mai 1932.
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Orientările și cerințele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru comună
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Republican Italian, 

condusă de Oddo Biasini, secretar național executiv al partidului
in înaltele foruri ale democrației muncitorești, socialiste

PROGRAM DE MUNCA INSUHETITOR PENHHI PROGRESUL
ECONOMIC CONTINUU AL PATRIEI,

PENTRU RIDICAREA RUNASTARII ÎNTREGULUI POPOU
S-a înrădăcinat adine in practica 

democrației socialiste din țara noas
tră ca toate problemele majore ale 
dezvoltării și modernizării econo
miei, ale perfecționării organizării și 
condpr'jjU bituror sectoarelor de ac- 
tivitaWi. x'i e creșterii nivelului de 
trai al celor ce muncesc să fie larg 
dezbătute in cele mai inalte foruri 
ale partidului, ale organismelor na
ționale reprezentative, să fie aduse cu 
promptitudine, deschis, la cunoștin
ța întregului popor. In spiritul aces
tei practici profund democratice, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au desfășurat ședința de 
lucru comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, care au dezbătut și adoptat 
Raportul și Comunicatul privind rea
lizarea Planului național unic pe 
anul 1981 și Raportul cu privire la 
reașezarea și corelarea pe principii 
economice a prețurilor produselor a- 
gricole și majorarea prețurilor cu a- 
mănuntul la produsele agroalimen
tare, creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocațiilor de stat 
pentru copii și a pensiilor. Ședința 
de lucru comună, plenarele înaltelor 
foruri ale democrației muncitorești, 
socialiste au prilejuit o analiză exi
gentă, in spirit revoluționar, critic 
și autocritic, a rezultatelor obținute 
in dezvoltarea economico-socială a 
patriei in primul an al cincinalului, 
stabilirea obiectivelor și« direcțiilor 
principale de acțiune pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ superi

----------  în recentele cuvîntări ale tovarășului -—-—- 
' NICOLAE CEAUȘESCU se subliniază:

• Am adoptat aceste măsuri de majorare a prețurilor de desfacere a 
produselor agroalimentare în condițiile sporirii retribuției, a indemnizației

• < ?ntru copii, a pensiilor, care asigură creșterea veniturilor reale ale popu
lației, a retribuției reale a oamenilor muncii. Aceasta demonstrează forța 
economiei noastre socialiste, politica consecventă a Partidului Comunist 
Român de a asigura - pe măsura dezvoltării forțelor de producție și sporirii 
bogăției naționale - creșterea continuă a bunăstării poporului, esența socie
tății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România, care 
este realizată de oameni, pentru oameni.

® Toate unitățile economice, consiliile oamenilor muncii, organele și 
organizațiile de partid să acționeze cu toată răspunderea pentru a asigura 
tot ceea ce este necesar în vederea înfăptuirii acestor măsuri, dar și în 
vederea recuperării, în acest an și în anii următori, a întregii sume alocate 
suplimentar, asigurînd creșterea în continuare a rentabilității, a beneficiilor, 
a venitului național, a avuției generale a țării.

?8gr-100
Pentru ca mojorarea prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare să nu afecteze veniturile oamenilor muncii, se acordă compensații cores
punzătoare, care se. Includ in retribuție, in așa fel incit, pe ansamblu, retribuția medie reală să crească în anul 1982, față de 1980, cu 1,5 la sută ; 
in anul 1983, prin sporirea în continuore a retribuției nominale, creșterea retribuției medii reale va fi de 4 la sută față de 1980. Totodată, sporesc 

alocațiile de stat pentru copii și pensiile de asigurări sociale

oară a întregii activități economice, 
pentru dezvoltarea continuă, echili
brată a economiei naționale și creș
terea, pe această bază, a bunăstării 
poporului.

Din nou s-a remarcat rolul esen
țial, determinant ai secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, in elaborarea și funda
mentarea obiectivelor concrete ale 
dezvoltării și modernizării economiei 
românești in condițiile complexe, 
deosebit de dificile, create de criza 
economică mondială, cuvintăriie ros
tite de secretarul general al partidu
lui in ședința de lucru comună, ca 
și in forurile naționale ale democra
ției fnuncitorești, socialiste, consti
tuind documente de mare însemnă
tate, de larg orizont pentru înțele
gerea întregii politici de prețuri a 
partidului și statului nostru, a ra
țiunilor și sensului măsurilor adopta
te, documente eu un puternic ca
racter mobilizator prin jalonarea di
recțiilor majore de acțiune in ve
derea realizării istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XII-lea ai parti
dului.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am încheiat primul an al 
cincinalului cu rezultate importante 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării, in condițiile in care, datorită 
accentuării crizei economice și ener
getice mondiale, multe țări și-au 
restrins activitatea economică. Anul 
1981 a foșt Și un an de examen ăl 
capacității poporului nostru și al 
economiei românești, care in condi
ții excepționale — economice și de 
altă natură — a trebuit să demon
streze cum știe să asigure mersul 
neabătut înainte. Cînd pe plan mon

dial în multe țări s-a ajuns la o re
ducere simțitoare a veniturilor oa
menilor muncii, in țara noastră, ca 
urmare a realizărilor obținute in 
dezvoltarea economiei, in creșterea 
venitului național, retribuția reală a 
oamenilor muncii și veniturile reale 
ale populației au crescut față de 
1988. Sint fapte care demonstrea ă 
justețea politicii economice a parti
dului nostru comunist de dezvoltare 
a forțelor de producție, de creare a 
unei industrii puternice și a unei 
agriculturi avansate, politică ce se 
caracterizează prin dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor și sec
toarelor de activitate, prin realism 
și un profund caracter științific, 
creator.

In spiritul acestei politici, în de
plină concordanță cu cerințele legi
lor obiective proprii societății noas
tre socialiste, recenta ședință de 
lucru comună a analizat și adoptat 
măsurile cu privire la reașezarea și 
corelarea pe principii economice a 
prețurilor produselor agricole și ma
jorarea prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, creșterea 
retribuției personalului muncitor, a 
alocațiilor de stat pentru copii și a 
pensiilor. Este vorba de un ansamblu 
de măsuri de o deosebită importan
ță. izvorite din necesități economice 
obiective, privind corelarea judicioa
să a prețurilor de desfacere cu amă
nuntul a produselor agroalimentare 
cu costurile și. prețurile de produc 
ție, stimularea unităților producă
toare în valorificarea superioară a 
resurselor materiale, de muncă și 
financiare, asigurarea .unor rapor
turi de schimb corespunzătoare Intre 
diferite ramuri și sectoare de acti

vitate, intre sat și oraș, o mai strînsă 
legătură intre prețurile interne și 
externe, aplicarea consecventă a 
principiilor autogestiunii economico- 
financiare in toate unitățile.

După cum se știe, pe baza măsuri
lor stabilite de partid, începind cu 
luna ianuarie 1981 s-au introdus pre
țuri noi de producție și de livrare 
în industrie, prețuri noi de deviz în 
construcții, precum și noi tarife în 
transportul de mărfuri și alte servi
cii prestate unităților socialiste, ac
tualizate și corelate pe princip'i 
economice. Aceste actualizări ale 
prețurilor au fost impuse, in prin
cipal, de creșterea puternică a pre
țurilor pe plan mondial la o serie 
de materii prime, și îndeosebi la 
petrol și alte resurse energetice, pre
cum și de majorarea retribuțiilor din 
cincinalul trecut. Sint măsuri nece
sare creării condițiilor pentru apli
carea fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, pentru desfășura
rea unei activități rentabile in toate 
unitățile economice.

In spiritul aceleiași politici eco
nomice științifice, realiste promovate 
cu consecvență de secretarul general 
al partidului, s-au stabilit noi pre
țuri de contractare și achiziție la 
produsele agricole, ținindu-se seăma 
de necesitatea compensării cheltuie
lilor suplimentare determinate de 
majorarea prețurilor de producție Și 
livrare a unor produse industriale 
utilizate in agricultură, a tarifelor 
de transport, precum și de stimula
rea tuturor producătorilor agricoli in 
creșterea producției agricole și a li
vrărilor Ia fondul de stat in vederea
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. dele
gația Partidului Republican Italian, 
condusă de Oddo Biasini, secretar 
național executiv al partidului, depu
tat, care efectuează o vizită de prie
tenie in țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R. Din delegație face parte 
Enzo Blanco, membru al Direcțiunii 
P.R.I., șeful Secției internaționale a 
Consiliului național al partidului.'

La întrevedere au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Stan Soare, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Secretarul național executiv al 
P.R.I. a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea senatorului 
Giovanni Spadolini, președintele Con
siliului de Miniștri, secretar general

COMUNICATUL CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE 1981

Amplu bilanț al muncii poporului nostru, 
îndemn pentru o activitate mai susținută 
și mai rodnică în acest an și în cincinal

Spunem stmplu, cu conștiința ce
lei mai profunde unități de acțiune 
și ideal comunist : de munca noas
tră depind progresul patriei și 
bunăstarea tuturor fiilor săi. Un 
adevăr limpede, evidențiat, din nou, 
cu toată puterea de Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea Pianului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mlco-soclală a 
României in anul 
1981. Avem, ast
fel, o imagine 
cuprinzătoare a 
muncii noastre 
desfășurată pe 
parcursul unui an 
— primul an al 
cincinalului cali
tății și eficienței. 
Este un docu
ment de o deose
bită importanță, 
care reflectă ho
tărirea, abnegația 
și stăruința cu 
care acționează 
clasa muncitoare, 
țărănimea, inte
lectualitatea, toți 
oamenii muncii, 
strins uniți in 
jurul partidului, 
ai secretarului 
său general, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, oen- 
tru a înfăptui 
neabătut obiecti
vele Congresu
lui al XII-lea al 
partidului, pentru 
a asigura dezvol
tarea multilate
rală a patriei noastre socialiste.

Citim in această carte a mun
cii întregului popor : primul an al 
cincinalului actual s-a încheiat cu 
rezultate importante in dezvoltarea 
economico-socială a țării. Din capul 
locului trebuie să subliniem că în 
aorecierea rezultatelor de ansamblu 
obținute în anul trecut trebuie să se 
țină seama in măsură corespunză
toare de impactul crizei economice 
mondiale, de efortul susținut al în
tregului nost-u ponor, sub cond"- 
cerea partidului, pentru a reduce la 
minimum efectele ei asupra economiei 
româneșt'. In acest context, chiar 
dacă cifric ritmurile de creștere 
apar la alte dimensiuni decit in eta
pele anterioare, ale dezvoltării ex

al Partidului Republican Italian, și a 
sa personal, un cald salut, împreună 
cu cele mai cordiale urări de sănăta
te și succes și prețuirea deosebită 
de care se bucură politica româneas
că, activitatea prodigioasă a pre
ședintelui României pe plan inter
național, consacrată păcii, destinderii, 
independenței și colaborării intre 
popoare. Oaspetele a exprimat, tot
odată, gratitudinea și satisfacția pen
tru posibilitatea de a vizita din nou 
România, de a avea un schimb de 
păreri cu conducătorul partidului și 
statului român in probleme bilate
rale și internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru' sentimentele expri
mate și a transmis președintelui 
Consiliului de Miniștri, Giovanni 
Spadolini, secretar general al P.R.I., 
salutul săii călduros și cele mai bune 
urări. Conducătorul partidului șt 
statului român a evidențiat că vizita 

tensive, în realitate aceste ritmuri 
reflectă un dinamism notabil, deoa
rece exprimă sporuri absolute consi
derabil mai mari și incumbă acțiuni 
profunde pentru modificări de struc
turii, pentru creșteri calitative. Și 
acest dinamism economia româneas
că l-a înregistrat intr-o perioadă in 
care intr-un șir de țări industria, 

® In anul 1981 s-au înregistrat, față de 1980, 
următoarele creșteri:

® producția netă industrială — cu 4 la sută
0 producția-marfă industrială — cu 2,6 la sută
® exportul total — cu 11,3 la sută
® productivitatea muncii în industria republi

cană — cu 2,4 la sută
® venitul național — cu 2,1 la sută
® Au fost puse în funcțiune 602 obiective indus

triale și agrozootehnice importante.
® în agricultură, deși au existat condiții climatice 

deosebite, producția obținută a fost aproape de nive
lul anului 1980.

economia în ansamblu au bătut pa
sul pe loc sau au înregistrat regrese, 

în contextul acestor realități, in 
primul an al cincinalului producția 
netă industrială a crescut cu 4 la 
sută, iar producția-marfă cu 2.6 la 
sută ; s-a accelerat procesul de adap
tare a structurilor producției in
dustriale la noile cerințe ale dezvol
tării economice ; s-au amplificat 
preocupările pentru introducerea de 
noi tehnologii care să contribuie la 
economisirea energiei, valorificarea 
superioară a materiilor prime, creș
terea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea importurilor ; 
a continuat să se dezvolte poten'la- 
lul productiv al e~>nn’^iși nms*-°. 
prin punerea în funcțiune a 560 

in țara noastră a delegației P.R.I. re
prezintă o nouă dovadă a bunelor 
relații existente intre cele două 
partide, intre România și Italia, între 
poporul român și poporul italian și 
și-a exprimat convingerea că ea va 
contribui la extinderea acestor tra
diționale raporturi de prietenie și 
colaborare.

In cursul întrevederii s-a pro
cedat la o informare reciprocă pri
vind preocupările actuale și de 
perspectivă ale celor două partide. 
Au fost evidențiate cu satisfacție 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare dintr.e P.C.R. și P.R.I., evo
luția lor continuu ascendentă și s-a 
exprimat hotărirea comună de a se 
acționa pentru amplificarea conlu
crării dintre cele două partide. In 
spiritul stimei și respectului re-
(Coatinuare in pag. a V-a)

obiective industriale importante, 
prectun și a 42 de obiective pentru 
dezvoltarea potențialului agricultu
rii ; în agricultură, intr-un an cu 
condiții climatica deosebite, produc
ția obținută a fost aproape de nive
lul anului 1930 ; rezultatele obținuie 
in dezvoltarea industriei, a întregii 
economii au permis lărgirea schim

burilor comercia
le și a cooperării 
economice cu 
alte țări.

Și de această 
dată, comunica
tul cu privire la 
îndeplinirea pla
nului relevă con
vingător adevă
rul de care ne-am 
convins în toți 
anii construcției 
socialiste că, nu
mai asigurind 
dezvoltarea sus
ținută a econo
miei, creșterea 
venitului națio
nal, putem crea 
condițiile mate
riale obiective 
pentru ridicarea 
nivcl.ului de trai 
al întregului po
por. Citeva dale 
sint concluden
te : în 1931, față 
de 1980. venitu
rile reale totale 
ale populației au 
crescut cu 2,2 la 
sută, iar desface
rile de mărfuri 
cu amănuntul 

prin comerțul socialist cu 4,3 la sută, 
cheltuielile social-culturale finanța
te de la bugetul de stat au Însumat 
74,3 miliarde lei, cu 4,7 Ia sută mai 
mult decît in anul precedent ; au 
continuat să Se Îmbunătățească con
dițiile de locuit ale populației prin 
darea in folosință a 164 208 locuințe 
și peste 15 000 noi locuri in cămine 
pentru nefamiliști ; s-a dezvoltat 
baza materială a invățămintului și 
au snorit eforturile mate-iale și fi
nanciare ale statului pentru ocro
tirea sănătății publice:

Smt doar citeva rezultate din am
plul bilanț al muncii întregului no-' 
po- in n-i”"’! m ni cincinalului.
(Continuare in pag. a.V-a)

----------------------------- ÎN PAGINA A II-A ----------- ------------------  
® Hotărirea Consiliului National al Oamenilor Muncii din indus

trie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
• Hotărirea Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității 

Socialiste
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Exprimînd adeziunea deplină față de noile măsuri stabilite de partid privind dezvoltarea economică a țării și ridicarea nivelului de trai 
al poporului, voința tuturor oamenilor muncii de a acționa pentru înfăptuirea lor, Consiliul Național al Oamenilor Muncii și Consiliul 
Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste au adoptat hotărîri care cheamă la îndeplinirea exemplară a planului pe anul 
1982, la creșterea producției industriale și agricole, la sporirea continuă a avuției naționale — baza trainică a progresului 

economico-social al patriei noastre socialiste

- - - - - - - HOTARÎRE A- - - - - - - -
Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe

— HOTĂRÎREA —
Consiliului Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
Consiliul Național al Oamenilor Muncii 

din industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe a dezbătut pe 
larg, în cadrul ședinței plenare din ziua de 
10 februarie 1982, Raportul privind înde
plinirea Planului național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 1981 și 
Raportul cu privire la reașezarea și corela
rea pe principii economice a prețurilor la 
produsele agricole șl majorarea prețurilor 
de desfacere cu' amănuntul la produsele 
agroalimentare, creșterea retribuției perso
nalului muncitor, a alocației de stat pentru 
copii și a pensiilor.

Apreciind cu satisfacție rezultatele impor
tante obținute de către poporul nostru pe 
calea dezvoltării economico-sociale, Con
siliul Național al Oamenilor Muncii a apro
bat în unanimitate activitatea desfășurată 
în anul 1981. în condițiile agravării con
juncturii economice mondiale, care a făcut 
ca în multe țări să se manifeste puternice 
procese de instabilitate, inflație, șomaj și 
restringerea activității productive, în Româ
nia a continuat să se dezvolte potențialul 
economiei naționale, prin intrarea în func
țiune a noi capacități productive, a crescut 
volumul producției industriale și al servi
ciilor, s-au creat noi locuri de muncă, s-au 
înregistrat progrese în ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Apreciind aceste realizări, conștient că 
ele nu sînt încă pe măsura posibilităților 
economiei naționale, a forțelor materiale și 
umane de care dispune societatea noastră, 
Consiliul Național al Oamenilor Muncii se 
angajează ca, in spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recenta ședință de 
lucru comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale, să mobilizeze pe toți lucrătorii din 
industrie, construcții, transporturi, circula
ția mărfurilor și finanțe pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a planului pe 
anul 1982, recuperarea unei părți însemnate
— și acolo unde este posibil în întregime
— încă în acest an a nerealizărilor din 
1981, întărirea autogestiunii economico- 
financiare, in vederea creșterii continue a 
avuției naționale, a venitului național — 
singura sursă a dezvoltării neîntrerupte a 
societății noastre și ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al întregului popor.

Consiliul National al Oamenilor Muncii 
își exprimă deplina sa aprobare față de 
măsurile privind reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor produselor 
agricole și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare, creș
terea retribuției personalului muncitor, a 
alocației de stat pentru copii și a pensiilor. 
Consiliul Național apreciază că aceste mă
suri, pătrunse de o înaltă responsabilitate 
pentru progresul economico-social al țării 
și creșterea bunăstării întregii națiuni, au 
o importanță deosebită pentru dezvoltarea 
armonioasă a economiei naționale, stabilirea 
unei strinse corelații între costurile de pro
ducție și prețurile de desfacere cu a- 
mănuntul, creșterea veniturilor reale ale 
populației, aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar și sporirea efi
cienței întregii activități — condiții esen
țiale pentru dezvoltarea economico-socială 
a patriei în ritm înalt și ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Consiliul Național își însușește pe deplin 
orientările și aprecierile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în magistrala sa 
cuvîntare rostită la ședința de lucru comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și dă o înaltă apreciere contribuției hotări- 
toare a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, 
la elaborarea și fundamentarea acestor mă
suri, care exprimă «cu putere grija și pre
ocuparea permanentă a partidului nostru de 
a asigura — pe măsura creșterii forței eco
nomice a patriei — condiții tot mai bune 
de viață pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru întregul 
nostru popor.

Clasa muncitoare, oamenii muncii din în
treaga noastră patrie își exprimă profunda 
recunoștință și apreciază în mod deosebit 
grija partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru ca majorările 
de prețuri — devenite absolut necesare în 
condițiile creșterii prețurilor pe plan mon
dial și ale sporirii costurilor de producție 
in general — să nu afecteze programul de 
creștere a veniturilor reale ale populației, 
să se realizeze în condițiile păstrării și 
chiar ridicării în continuare a nivelului de 
trai al întregului popor. Măsurile stabilite 
în vederea creșterii retribuției, acordarea 
de compensații și sporirea alocațiilor de 
stat pentru copii și a pensiilor vor acoperi 
in întregime cheltuielile suplimentare de

terminate de majorarea prețurilor și vor 
asigura, totodată, o creștere a retribuției 
reale a oamenilor muncii, în acest an, de 
1,5 la sută, urmînd ca în 1983 această 
creștere să se ridice la 4 la sută.

Consiliul Național apreciază, de aseme
nea, în mod deosebit faptul că stabilirea 
compensațiilor s-a făcut în mod diferen
țiat, în funcție de categoriile de oameni ai 
muncii, după virstă și venituri, urmărin- 
du-se ca muncitorii care lucrează în sectoa
re cu condiții mai grele de muncă să pri
mească adaosuri mai mari la retribuție. 
Toate aceste măsuri sînt încă o dovadă a 
consecvenței cu care partidul nostru ac
ționează pentru înfăptuirea unui raport cit 
mai bun între veniturile mari și veniturile 
mici, a fermității cu care se asigură în
făptuirea in viață a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședin
ța de lucru comună de la C.C. al P.C.R., 
înfăptuind aceste măsuri, noi demonstrăm 
că societatea noastră socialistă este călăuzi
tă neabătut de principiile echității și drep
tății Sociale, că partidul nostru comunist 
face totul pentru a asigura înfăptuirea ne
abătută a programului de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a poporului.

Trebuie să fim însă cu toții conștienți și 
să înțelegem bine că aplicarea acestor mă
suri, acordarea de compensații și sporirea 
retribuțiilor — pe baza cărora populația va 
primi peste 25 de miliarde lei — cere un 
efort deosebit pentru economia națională, 
că depinde de noi, de munca și activitatea 
noastră ca ele să-și arate din plin roadele. 
Trebuie să acționăm în așa fel incit să re
cuperăm într-un termen cît mai scurt a- 
ceste 25 de miliarde lei, să nu diminuăm 
prea mult venitul societății. Aceasta im
pune să facem totul pentru ca anul acesta 
să realizăm, peste ceea ce s-a stabilit ini
țial în plan, o reducere mai accentuată a 
cheltuielilor materiale și de producție, creș
terea mai puternică a productivității mun
cii, să producem în general mai multe 
bunuri, în condițiile unei eficiențe și ren
tabilități sporite.

Aprobînd în unanimitate toate aceste 
măsuri, Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii — forul democratic cel mai înalt ăl 
oamenilor muncii în calitatea lor de pro
ducători, proprietari și beneficiari — răs- 
punzînd inflăcăratelor îndemnuri; adresate 
întregului popor de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cheamă eroica noastră clasă muncitoare, pe 
toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și spe
cialiștii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe 
să-și mobilizeze larg forțele și energiile 
pentru a contribui la aplicarea în cele 
mai bune condiții a noilor măsuri, asigu- 
rînd, la locurile lor de producție, dezvolta
rea continuă a economiei naționale și 
sporirea avuției socialiste, buna gospodări
re a resurselor materiale și bănești ale so
cietății, realizarea unei înalte eficiențe in 
toate domeniile.

Vă chemăm, dragi tovarăși, să faceți to
tul pentru a desfășura, în toate întreprin
derile și unitățile economice, în toate ra
murile economiei naționale, o intensă ac
tivitate pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 1982 
și pe întregul cincinal, asigurînd lichidarea 
intr-un timp cît mai scurt a oricăror ră- 
mîneri în urmă, recuperarea oricăror ne- 
realizări 1 Să acționăm în modul cel mai 
hotărît și să luăm toate măsurile pentru 
reducerea consumurilor materiale, de com
bustibil și energie, pentru diminuarea con
tinuă a costurilor de producție, pentru spo
rirea substanțială, la fiecare loc de mun
că, a productivității muncii, punînd ast
fel in valoare marile rezerve și posibili
tăți de care dispune eoonomia noastră na
țională. întărind continuu autoconducerea 
și autogestiunea muncitorească, să asigu
răm în toate unitățile o eficientă tot mai 
înaltă și o rentabilitate sporită, convinși că 
numai pe această bază asigurăm dezvol
tarea puternică a economiei naționale, creș
terea- venitului național — baza ridicării 
continue a gradului de civilizație și bună
stare a întregului popor !

La recenta ședință de lucru de la 
Comitetul Central. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit din nop cuvinte calde, 
de apreciere, la adresa muncitorilor, teh
nicienilor și specialiștilor noștri, a capa
cității lor de a solîiționa, cu forțe proprii, 
cele mai complexe probleme tehnice și teh
nologice. Să răspundem cu toții acestei 
înalte aprecieri pe care ne-o dă secreta
rul general al partidului nostru, mobili- 
zindu-ne larg întreaga inițiativă, price
perea și competența profesională în slujba 
realizării în țară a unor mașini, instalații, 
piese și subansamble care să ne dea po
sibilitatea să eliminăm în cea mai mare 
măsură importurile de tehnici și tehnolo

gie modernă, să obținem produse de cea 
mai înaltă calitate, la nivelul celor mai 
bune produse realizate pe plan mondial, 
competitive, din toate punctele de vedere, 
pe piața internațională. Să acordăm cea 
mai mare atenție realizării în cele mai 
bune condiții a producției pentru export, 
recuperării oricăror nerealizări în acest do
meniu.

Să demonstrăm cu puterea faptelor noas
tre capacitatea economiei naționale româ
nești de a face față greutăților mari a- 
părute în economia mondială, de a asigu
ra progresul continuu al patriei noastre, 
creșterea neîncetată a bunăstării poporu
lui ! Trebuie să fim conștienți că, dacă nu 
am dispune de industria și economia mo
dernă pe care am creat-o în anii construc
ției socialiste, nu am fi putut și nu am 
putea face față greutăților deosebite din 
viața economică mondială, care au influen
țe și în țara noastră ! Tocmai în aceste 
împrejurări grele trebuie să facem totul 
pentru a pune cu putere în evidență su
perioritatea orînduirii noastre socialiste din 
care au fost lichidate pentru totdeauna 
exploatarea, inegalitatea și asuprirea și în 
care oamenii muncii — deveniți cu ade
vărat stăpîni ai bogățiilor României, a tot 
ceea ce se făurește pe pămîntul patriei — 
hotărăsc in mod democratic cum să se ac
ționeze, ce măsuri să se ia pentru a spori 
forța economică a patriei și pentru a creș
te continuu nivelul de viață al celor ce 
muncesc. Faptul că în aceste împrejurări 
— cînd în multe țări ale lumii cresc șo
majul și inflația, scade tot mai mult ni
velul general de trai al maselor munci
toare — partidul nostru asigură creșterea 
neabătută a veniturilor reale ale oameni
lor muncii, a bunăstării populației atestă 
încă o dată profundul umanism al socie
tății noastre, realitatea că tot ceea ce fău
rim astăzi în România e destinat bunăstă
rii și fericirii întregii națiuni, că parti
dul nostru comunist nu cunoaște țel mai 
înalt decît slujirea devotată a intereselor 
fundamentale ale poporului, ale indepen
dentei si suveranității patriei socialiste, ale 
înălțării ei pe culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

De la tribuna plenarei Consiliului. Na-, 
țional al Oamenilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a <■ chemat pe oamenii 
muncii din agricultură, intrea'ga, ță+ăhfme 
să acționeze în așa fel incit recentele rhfi- 
suri luate de partid și guvern — și pe 
care le-a adoptat în unanimitate și Con
siliul nostru Național — să fie susținute 
printr-o puternică creștere a producției a- 
gricole vegetale și animale, prin realizarea, 
încă în acest an, a unei abundențe de pro
duse agroalimentare. Alăturîndu-ne acestei 
înflăcărate chemări, adresăm Consiliului 
Național al Agriculturii, oamenilor muncii 
din agricultură, cooperatorilor, întregii ță- 
rănimi — aliata de nădejde a clasei mun
citoare — un fierbinte anei de a răspun
de noilor măsuri de sporire a cointeresării 
materiale a producătorilor agricoli nrintr-o 
intensă activitate pe ogoare, pregătind in 
cele mai bune condiții campania agrico
lă din acest an, luînd toate măsurile cen
tru folosirea mai bună a pămîntului, a 
mijloacelor tehnice cu care este dotată a- 
gricultura noastră în vederea realizării unor 
recolte tot mai mari, a creșterii continue 
a producției la toate culturile, precum și 
în zootehnie.

Să acționăm cu toții pentru sporirea con
tinuă a avuției naționale, creșterea con
tinuă a producției industriale și agricole, 
pentru întărirea alianței economice și po
litice dintre clasa muncitoare și țărănime, 
dintre toți oamenii muncii — temelia, de 
neclintit a orînduirii noi, a progresului 
neîntrerupt al patriei noastre socialiste !

Să ne unim, dragi tovarăși, eforturile, să 
acționăm in strinsă unitate în marea noas
tră familie socialistă, sub conducerea Parti
dului Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — pentru 
a înfăptui neabătut politica de dezvolta
re economico-socială a tării, prevederile 
planului cincinal, mărețul Program al parti
dului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl înaintare a Româ
niei sprp comunism.

Plenara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii își exprimă convingerea că 
întreaga noastră clasă muncitoare, toți oa
menii muncii din industrie, construcții, 
transporturi și din celelalte sectoare ale 
economiei naționale vor acționa cu cea mai 
înaltă răspundere muncitorească și spirit 
revoluționar, neprecupețind nici un efort 
pentru înfăptuirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an șl pe între
gul cincinal, asigurînd neabătut progresul 
și prosperitatea patriei socialiste, înălțarea 
ei liberă și demnă între toate națiunile 
lumii, mersul ei ferm pe calea socialis
mului și comunismului, a bunăstării și 
fericirii.

Consiliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, întrunit în ședință 
plenară în ziua de 10 februarie a.c., a dezbă
tut Raportul privind îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
cialâ a României pe anul 1981 și Raportul 
cu privire la reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor produse
lor agricole și majorarea prețurilor cu a- 
mănuntul la produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției personalului muncitor, 
a alocației de stat pentru copii și a pen
siilor.

Cu deosebită satisfacție, participants la 
plenară au subliniat unanim că în primul 
an al actualului cincinal oamenii muncii 
din patria noastră, fără deosebire de națio
nalitate, strîns uniți în Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
obținut rezultate de seamă în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea al P.C.R. ; față de anul precedent, au 
fost înregistrate importante creșteri la 
producția industrială, s-au obținut o serie 
de rezultate pozitive în agricultură, au fost 
puse în funcțiune numeroase capacități de 
producție, asigurîndu-se creșterea poten
țialului productiv al economiei naționale, 
fapt care a determinat un însemnat pro
gres în ridicarea nivelului de trai al între
gului popor.

Participanții la dezbateri au pus în lu
mină faptul că succesele in dezvoltarea 
economico-socială a patriei au fost obți
nute intr-o conjunctură mondială caracte
rizată prin instabilitate, inflație și șomaj, 
datorită căreia multe țări și-au restrîns ac
tivitatea productivă, ceea ce evidențiază 
superioritatea economiei noastre socialiste, 
planificate, capacitatea ei de a asigura pro
gresul general al patriei, justețea și rea
lismul politicii partidului, caracterul știin
țific al Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Plenara Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste a a- 
preciat că măsurile privind actualizarea și 
îmbunătățirea prețurilor de producție și de 
livrare din industrie, precum și a prețuri
lor de producție, contractare și achiziții din 
agricultură asigură stimularea producăto
rilor, creșterea * producției industriale și a- 
gricole, a veniturilor populației, îmbunătă
țirea continuă a satisfacerii nevoilor de 
consum ale oamenilor muncii.

în aceste condiții, reașezarea prețurilor 
de desfacere cu amănuntul a produselor 
agroalimentare a devenit o necesitate obiec
tivă pentru mersUl ascendent al socie
tății noastre socialiste, pentru realizarea 
unui echilibru între veniturile populației 
și cheltuielile sociale, cu atît mai mult cu 
cît la unele’produse de bază prețurile de 
vînzare au rămas neschimbate de 25—30 de 
ani, deși veniturile totale ale populației au 
crescut în această perioadă de peste 10 ori, 
iar continuarea finanțării de către stat a 
efectelor creșterii prețurilor de producție, 
livrare, contractare și achiziții ar provoca 
mari dezechilibre în viața economică.

în cadrul plenarei s-a dat o înaltă apre
ciere politicii partidului de ridicare a ni
velului de trai al poporului, potrivit că
reia Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.CR. a hotărît ca modificarea prețurilor 
de desfacere a produselor agroalimentare 
să nu afecteze veniturile oamenilor mun
cii, prevâzind acordarea de compensații 
personalului muncitor, creșterea alocațiilor 
de stat pentru copii și a pensiilor de asi
gurări sociale. Cu sentimente de profundă 
recunoștință față de partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, participanții la 
plenară au relevat umanismul și înaltul 
spirit de echitate al măsurilor adoptate, 
care stabilesc acordarea compensațiilor în 
funcție de nivelul retribuțiilor, acordă 
compensații mai mari celor ce depun o 
muncă mai grea și asigură în continuare 
mijloacele materiale necesare dezvoltării 
în bune condiții a noilor generații, întăririi 
familiei, ridicării bunăstării generale.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, într-un 
spirit de profundă responsabilitate și de
plină unitate, constatînd că documentele 
supuse dezbaterii asigură dezvoltarea șl 
mai puternică a bazei tehnico-materiale a 
societății, ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor, 
confirmînd încă o dată faptul că tot ce se 
realizează astăzi în țara noastră este închi
nat omului, înfloririi multilaterale a per
sonalității umane, întăririi forței materiale 

și spirituale a patriei, își exprimă acordul 
deplin cu Raportul privind îndeplinirea 
Planului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României în anul 1931, 
Raportul cu privire la reașezarea și core
larea pe principii economice a prețurilor 
produselor agricole și majorarea prețurilor 
cu amănuntul la produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției personalului muncitor, 
a alocațiilor de stat pentru copii și a pen
siilor, precum și sarcinile ce decurg din a- 
ceste documente pentru Organizația De
mocrației și Unității Socialiste, pentru or
ganizațiile de masă și obștești componen
te, pentru toți oamenii muncii din indus
trie și agricultură, din cercetare și proiec
tare, din toate sectoarele producției mate
riale și spirituale.

însușindu-și întru totul orientările și in
dicațiile cuprinse în cuvîntarea de excep
țională valoare teoretică și practică rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la ședința de lucru 
comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și în expunerea prezentată în cadrul 
plenarei noastre, Consiliul Național hotă
răște să le adopte ca program de activi
tate al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, al consiliilor sale teritoriale.

Plenara cheamă toate organizațiile com
ponente ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, consiliile sale să foloseas
că pe deplin cadrul democratic creat in so
cietatea noastră — ca urmare a preocupă
rilor constante ale partidului, ale secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru a asigura dezbaterea 
largă a tuturor acestor măsuri, astfel ca 
toți oamenii muncii, români, maghiari, ger
mani, de alte naționalități, toți cetățenii să 
le înțeleagă pe deplin și să acționeze, fie
care la locul său de muncă, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan, 
pentru întărirea economică a unităților în 
care lucrează, pentru sporirea contribuției 
fiecăruia la dezvoltarea armonioasă, echi
librată a economiei naționale, pentru creș
terea in continuare a venitului național — 
unica sursă a ridicării nivelului de trai al 
poporului.

Muncitori, tehnicieni, ingineri.
Consiliul Național al Frontului Democra

ției și Unității Socialiste vă adresează tu
turor chemarea de a acționa cu hotărîre, 
cu întreaga putere a minții și a brațelor 
voastre, pentru înfăptuirea integrală a pre
vederilor planului pe 1982 și pentru recu
perarea restanțelor pe anul 1981 1 Faceți 
totul pentru realizarea planului la produc
ția fizică și la producția-marfă. pentru 
sporirea producției destinate exportului și 
realizarea în bune condiții a tuturor indi
catorilor de plan 1

Acționați cu pricepere, cu întreaga răs
pundere ce vă revine în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai avu
ției naționale, pentru gospodărirea și va
lorificarea superioară a materiilor prime, a 
energiei șî combustibililor, pentru reduce
rea cheltuielilor materiale de producție. 
Valorificați toate rezervele, recuperați in
tegral materialele secundare și asigurați 
reintroducerea în circuitul productiv a a- 
cestora, acționați pentru reducerea impor
turilor, pentru a spori continuu eficiența 
economică și rentabilitatea întregii activi
tăți — baza sigură a creșterii venitului na
țional și a avuției țării, a ridicării nive
lului de viață al întregului popor.

Cu deplină încredere în forțele proprii, 
acționați cu inițiativă și pricepere pentru 
rezolvarea tuturor problemelor pe care le 
pune mersul înainte al economiei noastre 
naționale, dotarea ei cu tehnică modernă.

Faceți în așa fel incit, prin calitatea 
muncii noastre, prin spiritul gospodăresc 
— care este propriu poporului nostru — 
să asigurăm recuperarea în întregime a 
celor peste 25 miliarde lei ce se vor acor
da oamenilor muncii de către stat pentru 
compensarea modificării prețurilor de des
facere cu amănuntul a produselor agroa
limentare, începînd încă din acest an 1

Țărani cooperatori, oameni ai muncii din 
agricultură,

Măsurile adoptate de conducerea parti
dului în domeniul majorării prețurilor de 
achiziții și contractări vor face ca produ
cătorii agricoli, țărănimea în general, să 
primească peste 25 miliarde lei în plus, 
față de prețurile din 1981, în condițiile 
realizării producțiilor planificate, iar îmbu
nătățirea și creșterea retribuției coopera
torilor vor face ca veniturile oamenilor 

muncii din agricultură să se situeze în
tr-un raport mai echitabil față de venitu
rile oamenilor muncii de la orașe.

Răspundeți grijii partidului față de lo
cuitorii satelor prin mobilizarea tuturor 
energiilor voastre în scopul realizării pre
vederilor planului de stat în agricultură, 
al înfăptuirii mărețelor obiective ale noii 
revoluții agrare, pentru realizarea progra
melor stabilite privind creșterea producți
ei agricole vegetale și animale, spre a asi
gura astfel îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației cu produse agroali
mentare și a industriei cu materii prime i

Folosiți cu maximum de randament pă
mîntul, ameliorați în continuare rasele și 
sporiți efectivele de animale, introducînd 
în toate unitățile un spirit nou de ordine 
și disciplină în muncă ! Puneți tot mai 
larg în valoare potențialul productiv al 
gospodăriilor proprii, contractați cu i statul 
cantități sporite de carne, lapte, cari le
gume și alte produse agroalimentai V pentru 
a contribui la buna aprovizionare^ a popu
lației, la ridicarea nivelului de trțri al po
porului 1

Oameni de știință, cercetători,
Poporul nostru așteaptă de la voi noi șl 

tot mai mari realizări, care să contribuie 
hotăritor la afirmarea revoluției științifi- 
co-tehnice în toate sectoarele producției 
materiale.

Sporiți aportul cercetării la dezvoltarea 
rapidă a bazei de materii prime și 
energetice a țării, la asimilarea în fabri
cație a unor produse cu caracteristici su
perioare, la introducerea celor mai efici
ente tehnologii de producție în toate ra
murile economiei naționale !

Să legăm și mai strîns cercetarea de pro
ducție, să sporim și mai puternic aportul 
cercetării la soluționarea problemelor com
plexe pe care le ridică dezvoltarea susți
nută a economiei naționale 1,

Cetățeni și cetățene,
Oameni ai muncii de la orașe și sate,
Forța orînduirii noastre socialiste constă 

în unitatea poporului în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, în jurul 
Partidului Comunist Român, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
CeauȘescU.

Vă chemăm să participați activ la întrea
ga viață economică și social-politică a ță
rii, să vă aduceți pe deplin contribuția la 
apărarea și dezvoltarea proprietății socia
liste, la instaurarea în toate domeniile vie
ții noastre sociale a principiilor eticii și e- 
chității, la respectarea legalității socialiste 
și combaterea tuturor manifestărilor con
trare normelor de muncă și viață proprii 
societății noastre.

întăriți continuu ordinea și disciplina în 
toate domeniile de activitate, vegheați la 
respectarea valorilor de bază ale societă
ții noastre : munca cinstită, omenia și dem
nitatea, interesul și răspunderea pentru 
problemele obștii, mindria pentru cuceri
rile revoluționare ale ponorului nostru, 
dragostea fierbinte față de patrie, atașa
mentul de neclintit față de eroicul nostru 
partid comunist, care își indepli"r t cu 
cinste misiunea istorică de a ne conu. ' 
neabătut spre societatea socialistă multila
teral dezvoltată, spre comunism 1

Să facem totul pentru a apăra ca lumina 
ochilor patria socialistă, independența și 
suveranitatea ei, drentul sacru al ponoru
lui nostru de a-și făuri de sine stătător 
viitorul liber și fericit spre care il con
duce partidul 1

Acționînd permanent sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în cadrul 
Frontului Democrației și Unității Socialis
te, să milităm și în viitor, cu toată ener
gia, pentru consolidarea continuă a alian
ței dintre muncitori și țărani, dintre toa
te categoriile de oameni ai muncii. Să fa
cem totul pentru întărirea unității tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de naționali
tate, în munca și lupta pentru progresul 
și înflorirea patriei — România socialistă !

Formăm cu toții o familie de aproape 23 
milioane de oameni și — așa cum a sub
liniat, la plenara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca membri ai acestei mari fa
milii socialiste, avem înalta îndatorire pa
triotică de a munci cu tot mai multă rodni
cie, de a ne gospodări mai bine, de a spori 
necontenit, prin strădaniile noastre, avuția 
socialistă a poporului, întărind necontenit 
forța și independența României socialiste, 
asigurind mersul ei neabătut înainte spre, 
culmi tot mai înalte de civilizație și pro
gres, afirmarea ei liberă și demnă in rîn- 
dul națiunilor lumii.

Cifre care ilustrează 
creșterea nivelului 
de trai al poporului 
în primul an al 

cincinalului

ANUL 1981, FATĂ 
10, AU CRESCUT (
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AȘA ESTE NECESAR, AȘA ESTE ECHITABIL, AȘA CER 
INTERESELE FUNDAMENTALE ALE OAMENILOR MUNCII!

Pretutindeni in țară, puternice expresii de aprobare față de măsurile privind reașezarea prețurilor la produsele 
agroalimentare, creșterea retribuției personalului muncitor, a alocației pentru copii și a pensiilor

UNANIMĂ APROBARE IN ODONĂRILE MUNCITOREȘTI OPINII DE U1R8R AOEZIONE CETflTENEftSCfl
întreprinderea „Vulcan" - București: „Cu retribuție sporită 

și cu certitudinea unei aprovizionări îmbunătățite"
„Măsuri pline de grijă atît față de clasa 

muncitoare, cit și de țărănime"

„Dacă produsele se vindeau în pierdere,

era păgubită societatea,

într-o atmosferă de înaltă respon
sabilitate muncitorească, sudorii, ca
zangiii, lăcătușii și țevarii din secția 
a IV-a cazane industriale a marii 
întreprinderi bucureștene „Vulcan* 
s-au întrunit pentru a discuta despre 
recentele măsuri stabilite de condu
cerea partidului. Ca și cu alte 
prilejuri, colectivul metalurgiștilor 
de aici și-a spus cuvîntul des
chis, democratic, cu profundă înțele
gere a imperativelor care au stat la 
baza măsurilor adoptate, înțelegere 
izvorîtă din conștiința de proprietari, 
producători și beneficiari ai mijloa
celor de producție, din convingerea 
profundă că,‘ prin munca lor, pun 
temeiuri trainice Viitorului patriei.

Trăsătura comună a luărilor de 
cuvînt ale participanțllor a fost ideea 
că mijloacele materiale încredințate 
trebuie gospodărite cu maximum de 
eficiență și că fiecare trebuie 
să-și sporească strădaniile pentru a 
produce mai mult șj mai bine. 
Lăcătușul Ion Deacu a spus în acest 
sens : „Cunosc bine viața de la .țară, 
deoarece m-am născut și am copilă
rit acolo și consider măsurile de spo
rire a veniturilor țărănimii ca fiind 
pe deplin îndreptățite și necesare.

„Adevărul adevărurilor: pentru a avea mai mult,
■ trebuie

La adunarea organizată ieri în a- 
telierul nr. 3 al întreprinderii de a- 
parataje și accesorii din Alexandria
— ' „întilnirea" dintre schimbul I 
< fi — am putut consemna deplina 
adeziune a celor 120 de participanți 
față de complexul de măsuri elabo
rate de conducerea partidului pen
tru stimularea producției agricole și 
de bunuri agroalimentare. în vederea 
satisfacerii in condiții din ce în ce 
mai bune a cerințelor de consum ale 
oamenilor muncii.

Este bine știut — arăta secretarul 
comitetului' de partid, Aurel Clejan,
— că, în ultimii ani. pe plan mon
dial, prețurile la energie, combusti
bil și la alte materii prime pe care 
țara noastră le importă au crescut 
vertiginos. Ca urmare, ca și în alte 
sectoare de activitate, au sporit an 
de an cheltuielile materiale. Corela
rea prețurilor de producție cu cele 
de desfacere apare astfel ca o con
diție obligatorie pentru înfăptuirea 
noului mecanism economic, a auto- 
conducerii, autogestiunii, autoapro- 
vizionării. Faptul că oamenilor mun
cii li se vor acorda compensații bă
nești in așa fel, incit, pe ansamblu, 
retribuția reală să sporească în con
tinuare, exprimă consecvența cu care Stan ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)
sporirii veniturilor oamenilor muncii 
de la sate. Concret, ca urmare a 
noilor, prețuri de contractare și achi
ziție la produsele vegetale și anima
le, veniturile totale ale producători
lor agricoli cresc, în condițiile rea
lizării producției planificate pe acest 
an. cu peste 25,3 miliarde de Iei. 
Se asigură astfel, deopotrivă, acope
rirea cheltuielilor suplimentare din 
agricultură, precum și sporirea cu 
circa 25 la sută a veniturilor coope
ratorilor și ale țărănimii în generat 
Prin aceste măsuri se realizează un 
raport mai bun și mai echitabil, în 
spiritul principiilor socialiste, în
tre veniturile oamenilor muncii din 
industrie și alte sectoare și venitu
rile oamenilor muncii din agricul
tură, se întăresc și mai puternic a- 
lianța și colaborarea economică din
tre clasa muncitoare și țărănime.

Este cit se poate de evident că 
majorarea prețurilor de producție și 
livrare in industrie, ca și a prețuri
lor de contractare și achiziții in 
agricultură au generat creșterea cos
turilor de fabricație și a prețurilor 
de producție în industria alimentară. 
S-ă ajuns astfel la situația ca, in 
timp ce prețurile cu amănuntul ale 
unor produse agroalimentare au 
rămas neschimbate de 10—15 ani și 
chiar de 25 de ani, cheltuielile ma
teriale, de producție și de desfacere 
au sporit simțitor, iar veniturile to
tale ale populației au crescut de 

Desigur, aceasta se va reflecta asu
pra prețurilor la bunurile alimentare, 
dar, așa cum am văzut, conducerea 
partidului s-a îngrijit ca ele să fie 
compensate prin importante creșteri 
ale retribuției personalului muncitor, 
ale alocației de stat pentru copii și 
ale pensiilor. Sînt bani dați de la 
buget. Banii aceștia noi trebuie să-i 
recuperăm. în ceea ce mă privește, 
eu și cu echipa mea ne vom strădui 
ca, zi de zi, să îndeplinim și să de
pășim sarcinile de plan". Cazangiul 
Valeriu Jugureanu a vorbit despre 
necesitatea de a gospodări cu mai 
multă răspundere materia primă, 
materialele și combustibilul. „Știm 
cu toții, spunea el, că prețurile mon
diale la materii prime și combusti
bil au crescut foarte mult in ultimii 
ani. Orice gram de metal irosit în
seamnă cheltuieli mai mari. Și așa 
cum a arătat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dacă vrem să trăim mai 
bine, trebuie să producem mai mult 
și cu cheltuieli mai puține. Să răs
pundem deci grijii manifestate de 
conducerea partidului prin hotărirea 
noastră de a gospodări cu și mai

să producem mai
partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militează pentru 
afirmarea principiilor eticii și echi
tății socialiste in țara noastră.

în același spirit, muncitorii Tudor 
Ciobanu și Chiru Tudor au subliniat 
că reașezarea prețurilor bunurilor

La întreprinderea 
de aparataje și accesorii 

din Alexandria

agroalimentare constituie o necesita
te obiectivă, pentru realizarea unui 
echilibru infre veniturile populației, 
care au crescut continuu, și prețul 
de vînzare la unele produse, ce au 
rămas neschimbate de 20—25 de ani. 
Iar modul de acoperire a acestor 
cheltuieli suplimentare dovedește din 
nou, convingător, că in centrul poli
ticii partidului se află omul muncii.

E foarte adevărat, nu putem consu
ma mai mult decît avem și nu pu
tem avea mai mult decît ceea ce 
producem. Am reținut din cuvintârile 

peste 10 ori. De bună seamă, men
ținerea neschimbată a preturilor de 
desfacere cu amănuntul ar fi afectat 
însuși echilibrul firesc intre crește
rea venitului național și creșterea 
veniturilor populației. Altfel spus, ar 
fi însemnat să consumăm mai mult 
decît producem, ceea ce ar contra
veni legilor economice obiective ale 
dezvoltării oricărei societăți. Nu tre
buie să uităm nici un moment, su
blinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că societatea noastră socialistă — 
dealtfel nici o societate — nu poate 
consuma mai mult decît produce, 
dar, in general, nu poate și nu tre
buie să consume nici tot ceea ce 
produce, pentru că noi trebuie să 
asigurăm atit reproducția socialistă 
lărgită, cit și necesarul pentru chel
tuielile generale.

în deplină concordanță cu aceste 
cerințe economice obiective, așa cum 
se subliniază în Hotărirea ședinței 
de lucru comune, prețurile de des
facere cu amănuntul la produsele 
agroalimentare se majorează, in me
die, cu circa 35 la sută față de pre
țurile actuale. Concomitent, cores
punzător hotărîrilor Congresului al 
XH-lea, politicii generale a partidu
lui nostru de ridicare continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, hotărirea stabilește măsuri in 
vederea creșterii retribuției, alocați
ilor pentru copii și a pensiilor, care 
vor acoperi cheltuielile suplimenta
re, asigurind o creștere reală a re
tribuției oamenilor muncii in 1982 cu 

multă grijă avuția obștească, de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
obține produse de calitate superioa
ră cu minimum de cheltuieli, pen
tru a contribui astfel la propășirea 
patriei".

La rindul său, Aurel Petre a evi
dențiat că, de fiecare dată cind con
ducerea partidului și statului adoptă 
hotărîri decisive pentru asigurarea 
pe mai departe a dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, aceste hotărîri 
sint supuse dezbaterii oamenilor 
muncii, ceea ce reprezintă o dovadă 
clară a democrației societății noastre 
socialiste. Se vede că democrația 
noastră nu. este o dempsrațip.a ..vor
belor, ei o democrație- a faptelor",

Și. așa cum a arătat în încheierea 
adunării șeful secției, ing. Ion Con- 
stantinescu, colectivul de aici s-a 
angajat ca pină la sfîrșitul anului 
să realizeze produs? peste plan in 
valoare de 5 milioane lei și să scadă 
cu 800 000 lei cheltuielile materiale. 
Este un răspuns muncitoresc clar și 
răspicat la chemarea secretarului 
general al partidului.

Constantin VARVARA

mult"
secretarului general al partidului că 
se impune, în 1982 și iri anii urmă
tori, să fie recuperate în întregime 
cele 25 de miliarde acordate oame
nilor muncii drept compensații — a 
adăugat lăcătușul Gheorghe Mete- 
lcaucă. Aceasta înseamnă eforturi 
sporite din partea noastră, creșterea 
productivității muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei, a spiritului gospo
dăresc, valorificarea superioară a 
tuturor resurselor materiale.

Reluind aceeași idee, Nicolae 
Cocoș, controlor de calitate, spunea : 
în recenta adunare a oamenilor 
muncii pe întreprindere, ne-am an
gajat să realizăm in acest an, peste 
plan, 2 milioane lei producție-marfă, 
1.1 milioane lei producție netă, piese 
de schimb pentru agricultură in va
loare de un milion lei, să reducem 
consumurile specifice de metal cu 
circa 25 tone și să reintroducem in 
circuitul productiv alte 10 tone de 
materiale refolosibile. îndeplinirea și 
depășirea acestui angajament va re
prezenta, de fapt, răspunsul nostru 
muncitoresc la grija permanentă pe 
care partidul și statul nostru o au 
pentru creșterea bunăstării noastre.

1,5 la sută. Este încă o dovadă a 
profundului umanism al politicii 
partidului nostru, al societății noas
tre, a grijii consecvente, față de oa
menii muncii, proprietarii, producă
torii și beneficiarii a tot ceea ce se 
înfăptuiește in țara noastră. Așa cum 
se arată in hotărire, odată cu intra
rea în vigoare a noilor prețuri la 
produsele agroalimentare, se va 

PROGRAM DE MUNCĂ iNSUFLEȚITOR
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asigura o compensație corespunză
toare in vederea sporirii veniturilor 
reale ale întregii populații. Sint rele
vante, în spiritul aceluiași înalt 
umanism, principiile de bază avute 
in vedere la stabilirea compensații
lor ; ele sint diferențiate după cate
goria de oameni ai muncii, după 
virstă și după venituri, asigurin- 
du-se, totodată, un raport mai bun 
între veniturile mici și cele mari.

Practica noastră economică a do
vedit că tot ceea ce am înfăptuit, 
tot ceea ce realizăm are un singur 
izvor, munca noastră de calitate, mai 
spornică, mai eficientă. Și de această 
dată secretarul general al partidului a 
subliniat cu toată claritatea că baza 
economică a acestor compensații —

Cuvintârile din aceste zile ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, comu
nicatul ședinței comune a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale ex
plică limpede, convingător, necesita
tea obiectivă a așezării pe principii 
economice a prețurilor cu amănuntul 
la produsele agroalimentare. Așa 
cum iși poate da seama oricine, a- 
ceste măsuri, menite să asigure în 
continuare ritmuri susținute de creș
tere in toate ramurile producției ma
teriale, nu afectează nivelul de viață 
al celor ce muncesc, deoarece acor
darea compensațiilor bănești prevă
zute contribuie la menținerea puterii 
de cumpărare a diferitelor categorii 
de populație. Ca urmare, pe econo
mie, retribuția medie reală va fi in 
acest an cu 1,5 la sută mai mare 
decît in 1980.

Ca lucrător in extracția petrolului 
nutresc, bineînțeles, o deosebită re
cunoștință față de grija arătată ce
lor care lucrează în condiții deose
bite și au neyoie de o hrană mai 
substanțială. Sînt mecanic petrolist. 
Voi primi o compensație lunară de 
210 lei. De aceeași compensație vor 
beneficia și soția mea Maria, cit și 
fiica noastră majoră, Floarea, care 
lucrează, amîndouă, tot în schelă. 
Așa că, pe lingă retribuția actuală 
(5 977 lei), vom beneficia împreună 
de un spor lunar de 630 lei.

In aceasta se vede încă o dată grija 
partidului față de toți oamenii mun
cii, atît de la orașe, cit și de la sate, 
față de clasa muncitoare care bene
ficiază de compensațiile bănești, față

„Compensațiile acoperă în întregime
IușbibvoI .ir ori tir/ loijram/'C. ’■ •' "Boi

cheltuielile legate de majorarea prețurilor"
Lucrez pe un excavator de mare 

capacitate, in carieră Tismana I, din 
platforma minieră a Rovinarilor. Am 
adus-o cu mine și pe soția mea care, 
cu timpul, s-a calificat tot in me
seria de excavatorist. în prezent lu
crăm in același schimb, eu la co
manda rotorului de excavare, soția 
la comanda instalației de deversare. 
Sintem, cum s-ar spune, la comen
zile pieselor principale pentru diri
jarea acestui colos — excavatorul 
1 400-01, o adevărată uzină care va
lorează nu mai puțin de 150 milioane 
lei. Sigur că este o muncă de mare 
răspundere — dar ne și încurajează 
faptul că simțim îndeaproape grija 
conducerii partidului pentru bunul 
mers al economiei naționale, pentru 
continua creștere a bunăstării noas
tre. Aș vrea să amintesc că de cu- 
rind s-a introdus și pentru noi, mi
nerii din exploatările „de suprafață", 
o masă caldă, gratuită, la intrarea in 
schimb. Dar cite nu s-au făcut și se 
fac pentru ca viața noastră să fie 
mai luminoasă !

îmi dau seama și că măsurile sta
bilite în legătură cu prețurile pro
duselor agricole și agroalimentare au 
o temeinică fundamentare, că ele 
izvorăsc din necesitatea de a se asi
gura stimularea creșterii producției 
agricole, progresul agriculturii, dez
voltarea echilibrată a economiei na
ționale, rentabilizarea și a acelor ra
muri care au un rol important in 
producerea bunurilor necesare traiu
lui. Știu că o serie de produse se 
obțin cu subvenții din partea statu
lui, deoarece au sporit in mod obiec
tiv cheltuielile de producție, deși 
prețurile de desfacere, indeosebi la 

care se ridică la peste 25 miliarde lei 
— o constituie sporirea producției, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
creșterea productivității muncii, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor. Așezarea pe 
principii economice a tuturor cate
goriilor de prețuri și majorarea ve
niturilor populației impun, așadar, 
măsuri hotărite pentru îmbunătățirea 

întregii activități economice, crește
rea puternică a eficienței, sporirea 
venitului național — singura sursă 
a ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii, a dezvoltării patriei pe 
calea progresului și civilizației.

Adoptarea in unanimitate a aces
tor măsuri de către plenara Consi
liului Național al Oamenilor ' Mun
cii și plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste exprimă deplina adeziune a 
oamenilor muncii, a tuturor cetățeni
lor patriei față de hotărîrile stabilite 
de partid, angajamentul de a acționa 
neabătut pentru infăptuirea lor, pen
tru a asigura dezvoltarea economi- 
co-socială a țării intr-un ritm tot 
mai inalt, pentru sporirea avuției 

de țărănime, care primește mari sti
mulente pentru a spori producția de 
bunuri agroalimentare.

Sintem conștienți că singura cale 
prin care se asigură creșterea reală 
a nivelului de trai o constituie îm
bunătățirea activității economice, 
creșterea și mai puternică a venitu
lui național. Așa cum . a subliniat se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este de da
toria noastră, a tuturor, de a ne în
deplini exemplar sarcinile de produc
ție, de a reduce costurile materiale și 
a economisi materiile prime și ener
gia, în școpul ridicării eficienței eco
nomice la fiecare loc de muncă. Tre
buie să contribuim astfel la recupe
rarea, pină la finele actualului cinci
nal, din care 30 la sută încă din a- 
cest an, a cuantumului ■ compensații
lor bănești acordate. în acest sens 
ne luăm unele angajamente și’ noi, 
petroliștii din cadrul Schelei de fo- 
raj-extracție Timișoara. în luna ia
nuarie, noi art dat suplimentar ță
rii o cantitate de aproape 6 000 tone 
de țiței, la care, în prima decadă a 
lunii februarie, am adăugat zilnic, în 
medie, peste plan, cîte 135 tone de 
țiței. Aceste succese le vom conso
lida continuu, răspunzînd prin fap
te grijii pe care partidul o poartă 
dezvoltării economiei naționale și ri
dicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Ion COSTEA
mecanic petrolist. 
Schela de extracție Timișoara

unele produse agroalimentare, au ră
mas nemodificate de foarte mult 
timp. La unele mărfuri alimentare 
parcă prețurile sînt aceleași de cind 
lumea, de cind mă știu — 20 sau 25 
de ani, nici nu mai țin minte.

Personal, mi-am făcut și . un 
calcul : fără a lua în considerație 
sporurile pentru indemnizația copii
lor, împreună cu soția voi avea un 
adaos lunar la retribuție de 320 lei, 
care, pe un an de zile, înseamnă un 
venit suplimentar de circa 3 840 lei. 
Adică suficient pentru a recupera 
cheltuielile ce le vom face in plus 
pentru procurarea bunurilor de con
sum ale căror prețuri vor fi majo
rate.

Așa cum releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiecare om al muncii tre
buie să fie conștient că nu poate să 
aibă asigurate condiții mai bune de 
viață decit prin sporirea avuției na
ționale. Cheltuielile pe care le face 
statul pentru compensarea majorării 
de prețuri trebuie deci recuperate 
prin munca noastră mai rodnică, 
printr-un efort mai mare al întregii 
societăți. Noi, minerii, trebuie să asi
gurăm țării cantități mai mari de 
cărbune, finind seama de datoriile 
pe care le avem față de economia 
națională, de necesitatea recuperării 
cheltuielilor suplimentare efectuate 
de stat in spiritul prevederilor re
centei hotăriri, brigada noastră s-a 
angajat să depășească cu peste 3 000 
tone volumul de masă minieră 
excavată.

Ion MEIȚA
brigadier excavatorist la cariera 
Tismana I, județul Gorj

naționale și crearea, pe această bază, 
a condițiilor pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării poporului.

Revine ca o îndatorire politică și 
profesională fundamentală a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii de 
a trece neîntirziat la stabilirea și 
aplicarea măsurilor necesare pentru 
recuperarea integrală, pină în anul 
1985, a influențelor asupra costurilor 

de producție determinate de crește
rea retribuției nominale, ca urmare 
a compensațiilor acordate persona
lului muncitor. în anul 1982, așa 
cum se subliniază in Hotărirea șe
dinței de lucru comune a Comitetu
lui Central al,P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, trebuie să se recupereze cel 
puțin 30 la sută din volumul com
pensațiilor alocate peste prevederile 
de plan. în spiritul acestei hotărîri, 
ta elaborarea și infăptuirea acestor 
programe de măsuri trebuie să 
fie antrenați toți oamenii muncii 
din Întreprinderi, centrale și minis
tere, din institutele de cercetare și 
inginerie tehnologică tn scopul des
coperirii și valorificării operative a

eram păgubiți noi înșine"
Lucrez ca mecanizator în sec

torul zootehnic de la I.A.S. Aduna- 
ții Copăceni, județul Giurgiu, iar 
soția mea este îngrijitoare la viței, 
într-o fermă a aceleiași unități. 
Avem trei copii. Toți cinci trăim 
din ceea ce ciștigăm ca muncitori. 
Eu citesc presa, urmăresc emisiu
nile de televiziune cind vin seara 
de la muncă, așa că pot spune că 
sint la curent cu marile probleme 
care se dezbat în țara noastră — ale 
economiei, ale agriculturii, pro
bleme care sînt ale noastre, ale 
tuturor. Le înțeleg și prin ceea ce 
văd la locul de muncă. După cum 
spuneam, lucrez în zootehnie. Ade
sea auzeam specialiștii noștri spu- 
nînd că laptele se obține cu un preț 
mult mai mare decît cel cu care-1 
vinde statul, suportîndu-se dife
rența de Ia bugetul de stat. Dar 
bugetul acesta al statului nu este 
al nostru, al tuturor ? De unde să 
tot iei de la bugetul de stat dacă 
nu pui și la loc ? Dacă se vinde in 
pagubă înseamnă că este păgubită 
societatea, adică noi înșine.

Da, erau necesare aceste aduceri 
la zi ale prețurilor, fără de care 
munca agricultorului ajungea să 
nu se mai bucure de cuvenita apre
ciere. Partidul, statul n-au lăsat 
însă ca aceste majorări să cadă pe 
umerii muncitorilor. Acordă com
pensații. Iar pentru ca să nu se 
ajungă iarăși să se tot acopere de 
la buget ca dintr-un sac, fără fund, 
partidul indică limpede că șl com
pensațiile să fie reciștigate, să fie 
compensate prin muncă și produc
ție.

„Rezolvări

prin dezbatere democratică

și consultarea oamenilor muncii"
Am ascultat, și citit cu mult inte

res știrile privind măsurile de re
așezare și corelare pe principii eco
nomice a prețurilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare, 
împreună cu creșterea retribuției 
personalului muncitor, cu sporirea 
alocației de stat pentru copii și a 
pensiilor. Consider că, prin întregul 
lor conținut, acest ansamblu de mă
suri reflectă consecvența cu care 
conducerea partidului și statului 
nostru urmărește soluționarea pro
blemelor vieții economico-sociale în 
pas cu viața și cu interesele oame
nilor muncii.

Sînt cunoscute manifestările crizei 
economice mondiale, în mod deose
bit ale crizei energetice și de ma
terii prime, ceea ce a dus, in multe 
țări, la reducerea simțitoare a ve
niturilor reale ale oamenilor mun
cii. Cu toate acestea, în țara noastră, 
în anul 1981 retribuția nominală a 
continuat să crească, la fel desface
rile de mărfuri, retribuția reală și 
alți indicatori ai calității vieții. 
Toate acestea sînt dovezi grăitoare 
ale puterii economiei noastre. Totuși, 
în virtutea nevoii de dezvoltare ar
monioasă, echilibrată și multilate
rală a tuturor ramurilor economiei, 
a fost necesară reașezarea preturilor 
la produsele agroalimentare, care se 
vindeau în pierdere, ceea ce lovea în 
interesele statului și, în același 
timp, nu stimula producerea lor, re- 
simțindu-se uneori lipsa lor pe piață.

tuturor surselor pentru reducerea 
posturilor de producție, scăderea 
substanțială a consumurilor de ma
terii prime, materiale și energie, în
noirea și modernizarea producției, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor, recuperarea și utilizarea 
integrală a resurselor refolosibile, 
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii, utilizarea cit mai depli
nă a capacităților de producție. Este 
de la sine ințeles că înfăptuirea aces
tor importante obiective impune îm
bunătățirea continuă a organizării și 
conducerii activității economice, dez
voltarea puternică a spiritului gos
podăresc al oamenilor muncii, o

MUNCITORI, ȚĂRANI, INTELECTUALI I
OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE !
Pe deplin conștienți că numai prin munca noastră 

mai rodnică, de calitate și mai eficientă putem asigura 
progresul patriei noastre socialiste, ridicarea bunăstă
rii întregului popor, să acționăm strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru valorificarea la maximum a resurse
lor materiale și umane existente în fiecare unitate eco
nomică, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
producție, întărirea autoconducerii muncitorești și a 
autogestiunii economico-financiare, ridicarea pe un pian 
calitativ superior a întregii activități economice, pen
tru înfăptuirea neabătută a mărețului program stabilit 
de cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist 
Român !
____7

Mi-am făcut un calcul și am vă
zut că eu, care am o retribuție de 
2 296 lei, voi primi drept compen
sație 190 Iei, iar soția mea, care are 
un venit tarifar de 1 810 lei, va 
primi, de asemenea, o compensație de 
190 lei. Deci vom primi în plus 330 
lei, lunar, la retribuție. Avem trei 
băieți. Pentru toți trei primim o 
alocație de stat de 410 lei. Pe baza 
noilor reglementări vom primi și 
pentru copii o majorare a alocației 
drept compensație. După cit am 
socotit, această mărire va fi de 
peste 140 lei lunar. Iată, așadar, că 
suma compensației bănești lunare 
pentru acoperirea majorării prețuri
lor de desfacere a produselor agro
alimentare depășește 500 de lei pe 
lună pentru familia noastră.

Mulțumirea pe care o avem pen
tru grija deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de viața 
noastră și a familiilor noastre se va 
concretiza intr-o muncă temeinică, 
într-un efort mai puternic pentru 
a ne aduce contribuția Ia redre
sarea și dezvoltarea zootehniei. 
Milioanele și milioanele de lei pe 
care statul le acordă tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii drept 
compensație la majorarea prețurilor 
trebuie recuperate printr-o muncă 
mai bună, cu rezultate concrete în 
sporirea producției de carne, lapte 
și alte produse animaliere, printr-o 
muncă făcută cu pasiune și con
știință.

Ion TUDOR
mecanizator la I.A.S. Adunații 
Copăceni, județul Giurgiu
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Personal, îmi exprim satisfacția 
pentru grija pe care partidul și sta
tul o poartă tuturor cetățenilor pa
triei, exprimată prin compensațiile 
acordate la retribuții, prin sporurile 
la pensii și la alocațiile pentru copii. 
Sint unul dintre pensionarii care 
vor beneficia de o compensație 
lunară in valoare de 100 lei, ceea ce, 
într-un an, va însuma 1 200 lei.

Consider ca absolut drepte măsu
rile luate. De foart? mulți ani, pre
țurile sînt cam aceleași, deși între 
timp retribuția a crescut de citeva 
ori. Așadar, la noi prețurile rămă
seseră cu mult în urmă față de re
tribuții. S-o spun deschis : acest 
dezechilibru nu era sănătos, era o 
piedică in dezvoltarea economiei. 
Iată de ce subliniez justețea acestor 
măsuri, care echilibrează în mod co
respunzător veniturile muncitorilor 
și ale țărănimii, asigurind stimulente 
pentru sporirea producțiilor agricole, 
acordind compensații incit toți 
cetățenii .— de la copii pină 
la virstnici — să dispună de con
diții de trai tot mai bune. După 
o viață de muncă, am bucuria să 
văd cum toate problemele pe care 
le ridică viața, mersul înainte al tă
rii, sint rezolvate de partid cu chib
zuință și pricepere, în mod construc
tiv, prin dezbatere democratică și 
consultarea oamenilor muncii.

Gheorghe BRATOSIN
Erou al Muncii Socialiste, 
pensionar - Brăila

luptă necruțătoare împotriva risipei 
de orice fel, intărirea ordinii și 
disciplinei in producție.

Este o îndatorire de înaltă răspun
dere a organelor și organizațiilor de 
partid de a asigura mobilizarea tu
turor oamenilor muncii pentru reali
zarea unei calități noi, superioare in 
întreaga activitate economică, pen
tru promovarea unui spirit revolu
ționar, intransigent față de lipsuri și 
neajunsuri, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan ce 
le revin în acest an, pentru creșterea 
producției industriale și agricole, 
pentru ridicarea susținută a eficien
ței economice, asigurind astfel spo
rirea continuă a avuției țării, a ve
nitului național — baza sigură a dez
voltării economico-sociale a patriei.
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Pe cea mai completă hartă geo
logică a țării întocmită de savantul 
român Ludvig Mrazek, brîul ce în
fășoară curbura Carpaților apare cu 
evidență depozitarul celei mai dense 
acumulări de țiței și gaze de pe 
teritoriul României. Exploatarea în 
regim industrial, de peste 120 de ani, 
a zăcămintelor de „aur negru" din 
această zonă constituie astăzi, para
doxal, unul din marele avantaj, dar, 
în același timp, și dezavantaj in 
munca petroliștilor prahoveni.

Avantajul? „Lucrăm într-o zonă în 
care citeva generații succesive de pe
troliști și-au depus competența pro
fesională intr-o „bancă de date“ in
estimabilă ca valoare privind tecto
nica straturilor și tehnicile de lucru 
specifice exploatării țițeiului, preciza 
Constantin Sirbu, geologul șef al 
Trustului petrolului Ploiești. Deza
vantajul? Firesc, o serie de zăcămin
te și-au epuizat în timp rezervele, o 
sumedenie de sonde bogate, de la care 
se obțineau sute de tone de țiței 
zilnic, și-au pierdut vigoarea. Totuși, 
regiunea subcarpatică de curbură se 
menține ca una din principalele re
giuni petroliere âle țării, asigurînd un 
volum însemnat din necesarul de hi
drocarburi al economiei. Mai mult, 
în actualul cincinal va trebui să 
găsim resursele pentru sporirea pro
ducției de țiței, aceasta constituind 
obiectivul principal al muncii celor 
peste 14 mii de muncitori și specia
liști ai trustului Ploiești. Cit pri
vește activitatea imediată, în aten
ția noastră este sarcina de mare răs
pundere de a acționa cu toată hotă- 
rîrea, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință 
de lucru comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, pentru a reali
za integral, ritmic, planul la produc
ția de țiței, concomitent ci recupe
rarea restanțelor din anul trecut".

O RELAȚIE DIRECTA INTRE 
FORAJ ȘI PRODUCȚIA DE ȚIȚEI. 
Petroliștii cunosc bine că între ni
velul forajului și producția de țiței 
obținută există o strînsă proporțio
nali ta te. Luind-o drept argument, 
optimismul și încrederea cu care 
privesc îndenlinirea sarcinii de 
mare răspundere încredințate de 
conducerea partidului, de tovarășul

de hidrocarburi, ceea ce permite con
ducerea operativă a forajului și a- 
provizionarea centralizată, extinde
rea forajului optimizat care asigură 
creșterea vitezei de foraj pe fiecare 
instalație cu circa 20 de metri pe 
lună; punerea în funcțiune, la Scă- 
ieni, a unei stații centrale de pre
parare a noroaielor de foraj, scurta
rea timpului de demontaj-transport-

lectrică. în plus, nici o sondă nouă 
nu urma să intre în exploatare pen
tru a compensa pierderile de pro
ducție. „Ce-i de făcut, ce măsuri 
putem întreprinde pentru îndeplinirea 
planului?", se întrebau comuniștii, în 
cadrul unei adunări a organizației de 
partid a schelei. „Ați încercat toate 
sondele vechi? — au intervenit in 
discuție cîțiva petroliști pensionari.

166 Cărbunești s-a reluat extracția 
după o pauză de 25—30 de ani.

— Am reușit astfel să ridicăm în 
ianuarie cu 70 tone producția zilnică 
pe ansamblul schelei și să ne înde
plinim planul lunar, precizează di
rectorul schelei Boldești, inginerul 
Nicolae Metea.

Dar ambiția petroliștilor din Bol
dești nu se oprește aici. Ei sint ho-

Un harnic colectiv de petroliști 
ferm angajat în sporirea producției 
—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA TRUSTUL PETROLULUI DIN PLOIEȘTI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nicolae Ceaușescu, de a asigura in 
mai mare măsură din resurse in
terne baza energetică a țării, apar pe 
deplin justificate. In acest an, vo
lumul forajului de cercetare și ex
ploatare crește pe ansamblul trustu
lui cu peste 30 Ia sută față de rea
lizările din anul trecut.

— Programul de foraj pe care il 
avem de înfăptuit este judicios sta
bilit, avînd asigurată o bază tehni
că și materială puternică, ne spune 
directorul tehnic al trustului, ingi
nerul Radu Constantin. Pentru rea
lizarea acestui program s-au stabilit 
o serie de măsuri menite să conducă 
la îmbunătățirea activității în acest 
domeniu. între aceste măsuri, de o 
deosebită însemnătate sint cele care 
conduc la: concentrarea instalațiilor 
de foraj pe zone cu perspective certe

montaj cu 3—10 zile pe ciclu, în func
ție de tipul instalației și, nu in ul
timul rînd, întărirea disciplinei și a 
răspunderii cadrelor tehnico-opera- 
tive și de conducere in asigurarea 
controlului și asistenței tehnice.

Cum se va concretiza acest pro
gram? în acest an, parcul de sonde 
active va spori cu incă 50 sonde noi. 
Demn de reținut că chiar din prima 
lună a anului 10 sonde se aflau in 
probe de producție, la alte 8 se des
fășura forajul de cercetare.

PETROL DIN... ARHIVE. în luna 
ianuarie, îndeplinirea planului de 
producție la Schela de extracție 
Boldești, una din principalele unități 
de producție din cadrul trustului, era 
pusă sub semnul întrebării. Citeva 
parcuri de sonde fuseseră scoase din 
funcțiune din cauza unor avarii la 
sistemele de alimentare cu energie e-

Din cite știm, 27 Păcureți, 166 Căr
bunești au fost închise acum vreo 
30 de ani, fiind considerate epuizate. 
Dar straturile inferioare nu au fost 
cercetate." Ideea bătrînilor petroliști 
Stoica Dobre, Vasile Neagu și Ion 
Matei, oameni cărora li s-a dus 
vestea că... miros petrolul și în piatră 
seacă, a prins. Cercetarea atentă a 
„biografiei" cîtorva sonde părăsite de 
decenii a relevat posibilitatea exis
tenței unor pungi de țiței neexploa
tat. S-a trecut rapid la activarea a- 
cestora, muncă încredințată celor mal 
pricepuți maiștri ai schelei. Echipele 
conduse de Ion Mihalcea, Nicolae 
Eftimescu, Ion Stan, Gheorghe Rusu 
și Lică Rădulescu au lucrat fără 
preget. Succesul a fost pe mă
sura eforturilor. In luna ianuarie 
de la sondele 27 Păcureți, 170 Urlați,

tărîți ca în acest an, pe lingă ono
rarea integrală a sarcinilor de plan, 
să realizeze o producție suplimen
tară de cel puțin 1 000 tone țiței.

MINER SAU PETROLIST? Dis
cuția cu specialiștii trustului rele
vă numeroasele căi prin care se ac
ționează pentru sporirea în continua
re a producției de țiței. Numai pen
tru luna in curs este prevăzută o 
creștere a producției medii zilnice de 
111 tone față de nivelul lunii ianua
rie. Atingerea acestei cote va per
mite „așezarea pe plan" sau altfel 
spus recuperarea restanței care s-a 
înregistrat în luna ianuarie pe an
samblul trustului. Un loc de primă 
importanță în cadrul acestor măsuri 
îl ocupă cele care vizează creșterea 
factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcămînt. Pe seama spo
ririi acestuia, prin procedee tehnolo

gice adecvate se scontează obținerea 
unor însemnate cantități de țiței. Re
zultatele obținute pe o serie de ză
căminte in care s-a aplicat injecția 
cu apă și injecția ciclică de abur 
pledează pentru extinderea in conti
nuare a aplicării metodelor de creș
tere a factorului final de recupera
re. Astfel, pe zăcămintele de la 
Bucșani, Dacian — structura Moreni, 
Drăgănești-Meoțian sporirea acestui 
indice la ' valori între 33 la sută și 
49 la sută a însemnat extracția a mii 
de tone de țiței. Mai mult, o serie 
de zăcăminte cu țițeiuri foarte 
viscoase, cum sint cele de pe structura 
Moreni-Levantin, nu pot fi exploata
te decit cu ajutorul metodelor de 
extracție secundare, in acest caz in
jecția ciclică de abur. Dar cind 
țițeiul este îmbibat în rocă și 
nu poate fi extras prin asemenea 
procedee? Se poate recurge la tehni
cile specifice mineritului? întrebare 
căreia i se dă un răspuns pozitiv în 
mina de petrol de la Sărata Mon- 
teoru. Aici se exploatează începind 
din acest an in regim industrial, po
trivit unor tehnici puse la punct de 
petroliștii de la Schela Berea și mi
nerii de la Ceptura, un zăcămînt de 
țiței care nu ar putea fi adus la lu
mină prin metodele de extracție tra
diționale. La Sărata Monteoru mi- 
nerii-petroliști sau petroliști-mineri 
deschid un nou orizont in tehnicile 
de exploatare a resurselor energeti
ce. Trecerea la exploatarea indus
trială a minei de la Sărața-Mon- 
teoru va aduce un plus de 10 000 tone 
țiței in producția trustului.

„Da, putem extrage mai mult ți
ței !“. Acesta este răspunsul munci
toresc al petroliștilor prahoveni la 
chemarea secretarului general al 
partidului.

Dan CONSTANTIN 
Constantin CAPRARU

Am invitat la „mosa rotundă" mai mulți specialiști și cadre de con
ducere din agricultura județului Buzău pentru a prezenta felul in care se 
gîndesc să acționeze concret, in lumina ultimelor măsuri adoptate de con
ducerea partidului și statului, pentru creșterea

aînfăptuirea sarcinilor de dezvoltare zootehniei.
producției animaliere și
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Bătrinii... ucenici
Cu trei luni în urmă, Savel 

Franciuc, pensionar din Sucea
va, iși vizita ginerele din Con- 
ceștii Botoșanilor. „Multă răchi
tă pe aici, pe la voi“ — și-a dat 
cu părerea oaspetele. „Multă, 
tată socrule, că așa-i de cind lu
mea". „Și nu faceți nimic cu 
ea ? Asta e aur curat".

Și cum la vremea respectivă 
sătenii mai tineri se aflau la 
cîmp, meșterul oaspete și-a for
mat o echipă din bătrinii de 
„leatul lui", de 60 de ani și pes
te. Și unde nu zici că „ucenicii" 
au învățat repede să „croșeteze" 
cu mlădițele de răchită.

Acum, primele garnituri de 
mobilă din răchita Conceștilor 
se află deja in... Finlanda. 
Urmează altele, in alte 
Meșterul a rămas insă in 
Pină ii vor ...prelua și alți 
nici dibăcia.

Soarele, vinful 
și biogazul

țări. 
sat. 

uce-
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Redacția : Să pornim de la 
avantajele create crescătorilor 
de animale prin Decretul Con
siliului de Stat privind contrac
tările și achizițiile de produse 
animaliere. Deci ce venituri 
suplimentare se vor realiza in 
zootehnie, începind cu acest an 7 

Iordache Granate, președintele 
C.A.P. Puiești : Dispunem de 1 300 
taurine, din care 700 sint vaci cu 
lapte. La peste 2 000 litri de la o 
vacă, adică cu 900 litri mai mult 
decit anul trecut, unitatea noastră va 
obține un venit suplimentar de 1,3 
milioane lei. Pentru realizarea aces
tui nivel de producție, in decret se 
prevede că, pe lingă furajele obiș
nuite, putem asigura din recolta pro
prie fiecărui .ârjițrial' z -numit" zz~. 
titate de porumb, pe care să-l admi
nistrăm 
centrat, 
pastă.

Tase 
Stîlpu : 
planificat 
medie de 3 002 litri de lapte pe o 
vacă furajată. Aceasta înseamnă că, 
la efectivul nostru de 1 100 vaci cu 
lapte, obținînd această producție vom 
cîștiga suplimentar 2,7 milioane lei. 
Consider ca deosebit de importantă 
pentru creșterea producției 
prevederea din decret prin 
asigură unității posibilitatea 
losi in hrana animalelor, de 
nivel de producție, anumite 
de furaje pe bază de porumb.

Ștefan Mazilu, inginer-șef și pre
ședinte al C.A.P. Padina : Coopera
tiva noastră are o jngrășătorie de 
tineret taurin in sistem industrial, 
cu un efectiv de 7 000 capete. In 
plus, i creștem și 3 000 de oi. La car
nea de bovine avem sarcina să li
vrăm statului 1 100 tone, cantitate 
care, prin majorarea prețului de 
contractare, ne va aduce un venit 
suplimentar de 1,1 milioane 
plus, dacă depășim procentul 
talitate stabilit Ia vaci — 80 
— mai primim cite 300 lei 
fiecare vițel ce-1 ținem în 
6 luni. La efectivul nostru de vaci 
cu lapte aceasta înseamnă un venit 
suplimentar de încă 134 000 lei.

Gheorghe Ciupitu, directorul Aso-

ciației de 
creștere a
Ne-am făcut calcule precise pentru 
a ști cum să beneficiem 
de stimulentele prevăzute
Mărimea lor este direct 
nală cu greutatea medie 
a porcilor. Astfel, la greutăți cuprin
se între 101—110 kg, prețul de con
tractare crește cu un leu pe kilo-

stat și cooperatiste de 
porcilor Verguleasa :

mai mult 
în decret. 
proporțio- 
de livrare

in cultură a celor mai valoroase 
plante furajere, la care practic se 
renunțase în ultimul timp. Creș
terea suprafeței in ogor prooriu 
destinată bazei furajere cu încă 9 000 
hectare pe județ a permis ca unele 
din aceste măsuri să fie aplicate 
chiar din toamna trecută, cind au 
fost semănate 8 900 hectare cu lolium 
multiflorum, răpită, secară și orz 
pentru masă verde, culturi a căror 
recoltare va începe din luna aprilie.

Alte măsuri vizează extinderea 
suprafețelor cultivate cu plante fu
rajere valoroase, de mare randament. 
Astfel, ponderea suprafeței cu legu
minoase, îndeosebi cu lucernă, in

te 100 000 hectare de pășuni și fine
țe naturale, care reprezintă o mare 
bogăție, și unde avem rezerve mari 
de sporire a producției de masă ver
de. Sint in curs de nominalizare su
prafețele de pășuni și finețe natu
rale care au condiții să fie introdu
se in asolarhente pentru a fi cultiva

te cu plante de nutreț valoroase.
în toată această acțiune, problema 

centrală o constituie creșterea pro
ducției la hectar la toate 
furajere. Ne-am propus ca, 
întregul complex de măsuri 
nice, să obținem la hectar 
de fin de leguminoase, 100 000 kg de 
rădăcinoase, 120 000 kg de bostănoa-

plantele 
aplicînd 
agroteh- 
8 000 kg

renurile destinate bazei furajere. în 
1979, redueîndu-se suprafața pentru 
furaje, s-a renunțat la aceste me
tode de furajare foarte avantajoase 
pentru vacile cu lapte. Consecința ? 
în doi ani producția medie a scă
zut Ia 1 706 litri. Pierderea este și 
mai mare, dacă adăugăm banii chel- 
tuiți pentru cumpărarea instalațiilor 
de fulguit. în unitățile I.A.S. din ju
deț sint peste 20 asemenea instala
ții, din care unele n-au lucrat nici 
o zi. începind cu anul acesta, mă- 
rindu-se din nou suprafața destina
tă producerii furajelor, consider că 
ar trebui analizată posibilitatea re
introducerii în cultură a plantelor ce

Noile tehnologii de furajare nu sint probleme „de viitor", ci de stringentă actualitate

așigura din recolta pro- 
tujipia! o anumită can- 

fie sub formă de nutreț con- 
fie însilozat sub formă de
Mocanu, directorul
Pentru anul acesta

I.A.S. 
avem 

să realizăm o producție

de lapte 
care se 

de a fo
ia acest 
cantități

lei. In 
de na- 
la sută 
pentru 
unitate
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i m porta ni este să se asi g u re 
creșterea producției de furaje la hectar
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gram. La greutăți de peste 110 kg 
prețul crește cu 1,5 lei pe kilogram.

Redacția : Problema centrală 
ce se cere a fi cit mai grabnic 
rezolvată este îmbunătățirea ra
dicală a sistemului de furajare 
a animalelor prin diminuarea 
consumurilor exagerate și a ri
sipei de concentrate în favoarea 
culturilor 
de mare 
trep tinde

Aurel Dan, 
de agricultură al comitetului jude
țean de partid : Măsurile stabilite de 
conducerea partidului privind elabo
rarea unor norme de furajare rațio
nală a tuturor speciilor de animale, 
bazate pe metode și practici tradițio
nale, se impuneau ca un factor o- 
biectiv pentru dezvoltarea zooteh
niei. Aș vrea să subliniez că tre
cerea la noul sistem de furajare, 
mult mai economicos și științific de
terminat, ne-a găsit oarecum pregă
tiți. încă din toamna anului trecut, 
la indicația comitetului județean de 
partid, organele agricole de specia
litate au întocmit un amplu program 
pentru diversificarea și introducerea

furajere tradiționale, 
randament. Ce se in- 
în acest sens ? 
secretar cu probleme

totalul suprafeței cultivate cu plante 
furajere va crește în I.A.S. de Ia 35 
la sută în prezent Ia 50 la sută in 
anul 1983, iar în C.A.P, de la 47 la 
sută la 60 la sută. In această primă
vară avem asigurată sămînța de lu- 
cernă pentru a însămînța incă 3 500 
hectare. Din acest an, plantele fu
rajere rădăcinoase și bostănoase se 
vor cultiva pe 2 600 hectare. O bună 
parte din terenurile destinate bazei 
furajere se vor cultiva cu porumb 
pentru siloz, care va deține un loc 
central in furajarea taurinelor și a 
porcilor. în mod deosebit, urmărim 
ca, in acest an, pe lingă fiecare fer
mă de vaci cu lapte să se înfiin
țeze cite o pajiște cdltivată, de 30—50 
hectare.

Florin Nedelcu, director cu zoo
tehnia la direcția agricolă : O aten
ție deosebită vom acorda celor pes-

se și 70 000 kg de porumb siloz. Sint 
producții ce permit să realizăm în 
medie pe fiecare hectar cultivat cu 
plante furajere cîte 8 000 de unități 
nutritive.

Redacția'! Toate acestea con
stituie o bază puternică pentru 
introducerea, incă din acest 'an, 
a noilor norme raționale de fu
rajare a animalelor. Ce alte 
probleme mai sint de soluțio
nat pentru 
se furajere 
valoroase ?

Tase Mocanu: 
mai mare producție de lapte — pes
te 3 000 litri pe o vacă furajată — 
s-a obținut in anii 1977 și 1978. A- 
ceasta ca urmare a introducerii in 
furajarea vacilor 
porumbului pastă 
guiț, plante care

a se asigura resur- 
cit mai mari și mai

La I.A.S. Stîlpu, cea

'a orzului fulguit, 
și porumbului ful- 
se cultivau pe te-

se pretează la fulguit, acestea, pe 
lingă furajele tradiționale, stimulînd 
în mod deosebit producția de lapte.

Iordache Granate : Comparativ cu 
suprafața de teren a cooperativei 
noastre, creștem efective mari de a- 
nimale : 1 300 de 
oi. Din această 
greutăți serioase 
rajelor de volum 
Direcția agricolă 
seama la stabilirea structurii cultu
rilor și a ponderii acestora ca să ne 
putem asigura aceste resurse furaje
re. Or, pentru anul acesta, suprafa
ța cu porumb ne-a fost redusă Ia 
400 hectare, de la 800 în anul tre
cut. Trebuie să se țină seama și de 
faptul că in satele Puieștii de Jos 
și Puieștii de Sus cooperatorii cresc 
peste 800 de bovine, iar

taurine și 2 500 de 
cauză intimpinăm 

cu asigurarea fu- 
— paie și coceni, 

ar trebui să țină

coopera ti-

va are obligația să le asigure și a- 
cestora furajele grosiere. Și mai e- 
xistă o problemă ce trebuie să fie 
clarificată. în decretul Consiliului de 
Stat se prevede ca unitățile coope
ratiste ce realizează producții medii 
de lapte pe vacă furajată de peste 
2 000 litri, iar unitățile agricole de 
stat — peste 3 000 litri să poată u- 
tiliza din producție proprie la fu
rajarea vacilor anumite cantități de 
porumb sub formă de știuleți însi- 
lozați. Problema este cind putem fo
losi aceste furaje pentru a stimula 
și mai mult producția de lapte ? 
înainte sau după atingerea nivelu
lui stabilit ? Consider că ar fi bine 
ca aceste furaje sub formă de con
centrate să le administrăm înainte, 
în cote repartizate trimestrial, pen
tru a avea posibilitatea să ridicăm 
treptat potențialul productiv al efec
tivului dă vaci.

ștefan Mazilu : în această perioa
dă folosim, de fapt, la îngrășarea 
tineretului taurin numai furaje su
culente și grosiere. Iată de ce, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sporul zilnic in greutate 
trebuie să se stabilească cit mai 
realist, in funcție de normele de 
furajare. Aș face aici propunerea ca 
pe terenurile destinate bazei furaje
re să putem cultiva și alte plante 
decit cele stabilite de organele a- 
gricole. Unitatea noastră are 950 hec
tare pentru bază furajeră. De ce ri
dic această problemă ? în ultifha fază 
de ingrășare a tineretului taurin este 
nevoie de un anume consum de 
furaje concentrate. în ultimii ani 
insă, deși prevedeam prin balanță 
cantitățile necesare de porumb, Ia fi
nele 
mic. 
voie 
doar 
care 
șit cu 100 kg la hectar. Iată de ce, 
pentru a fi siguri că putem reține 
cantitățile de porumb, stabilite pe 
baza noilor norme de consum, cred 
că ar fi bine să cultivăm 300 hec
tare cu porumb din suprafața des
tinată bazei furajere.

anului nu ne răminea mai ni- 
Anul acesta, de pildă, avem ne- 
de 3 700 tone, dar am rămas 
cu 400 tone, în condițiile în 
planul la porumb a fost depă-

lată doar citeva din problemele aduse in discuție privind crearea 
unor condiții cit mai bune pentru furajarea animalelor. Se poate lesne 
constata că ele vizează de fapt activitatea ți din alte unități similare 
din țară. Tocmai de aceea le supunem atenției organelor in drept, spre 
a le studia și găsi soluții cit mai judicioase pentru rezolvarea lor.

Masă rotundă realizată de Aurel PAPADIUC și Stellan CHIPER

înainte de a sosi în comuna Pia
tra din județul Teleorman — loca
litate mare, ce aspiră la statutul de 
centru agroindustrial — cimpul în
fățișa imaginea obișnuită unei zile 
de campanie : numeroase căruțe își 
Încrucișau drumurile transportind 
gunoi și alte îngrășăminte la cîmp ; 
echipe de cooperatori le împrăștiau 
pe sol. Această imagine de muncă 
avea să ne ajute să ințelegem tilcul 
invitației președintelui consiliului 
comunal de educație politică și cul
tură socialistă, tovarășul Florea 
Ignat, care, la întrebarea noastră 
privind prioritățile muncii politice 
in această perioadă, ne-a răspuns 
simplu : „să mergem pe cîmp sau 
în unitățile agricole".

Intr-adevăr, ritmul alert de des
fășurare a lucrărilor de sezon, parti
ciparea masivă a sătenilor la aceste 
lucrări conferă un bun calificativ 
muncii politice.

„Noile reglementări apărute în 
domeniul agriculturii, ne spune in
terlocutorul, impun ca apropiata 
campanie de primăvară să fie te
meinic pregătită nu numai sub ra
port tehnico-material, ci și din per
spectiva conștiinței. Așa că munca 
politico-educativă se află de fapt în 
fața unui examen foarte serios, ale 
cărui rezultate se vor vedea la toam
nă, odată cu strîngerea recoltei. 
Iată, de pildă, noi avem planificate — 
ca producții medii la hectar pentru 
acest an — 4 200 kg la griu, 6 350 kg 
la porumb, 2 650 kg la floarea-soa- 
relui, 36 000 kg la sfecla de zahăr. 
24 000 kg la legume. Veniturile su
plimentare pe care le vom obține la 
sfîrșitul anului, dacă realizăm in'e- 
gral producțiile planificate, totali
zează peste 5 milioane. Dacă vom 

tedie cu 500 kg producția 
î fiecare cultură și. în 
unzător, volumul de pro- 
• la fondul de stat — ceea 
noaștem, în condițiile de 
care vom dispune din 
5, nu este un lucru prea 
mei veniturile suplimen

tare sporesc cu circa un milion lei. 
în această direcție îndreptăm noi 
mijloacele muncii politice : să lămu
rim oamenii că mărimea veniturilor 
pe care le vom încasa depinde de 
munca lor, că primele de producție 
avantajează în primul rînd pe cei 
vrednici, pe cei ce obțin producții 
ridicate Ia hectar 1

Prima măsură întreprinsă pe plan 
local a fost o dezbatere cu privire 
Ia amplasarea culturilor pe acele 
terenuri propice unor producții spo-

simpli cooperatori și săteni care au 
obținut rezultate bune. Oare cine 
poate explica mai bine avantajele 
creșterii animalelor în gospodăria 
personală decit săteni precum Cocu 
Florea, Marin Mardal etc. care anual 
predau la stat citeva sute de kg de 
carne ? Desigur, noi îi aiutăm cu 
materiale documentare, fiind pre- 
zenți la asemenea dezbateri, care de 
multe ori au loc în casa unui gospo
dar. Am constatat însă că ele au un 
ecou considerabil, declanșează dis-

ționarea pregătirii îngrijitorilor. 
Aici înființarea colectivelor model 
de muncă și educație comunistă a 
consolidat această preocupare și i-a 
sporit roadele. Disciplina s-a întărit 
considerabil, preocuparea pentru 
buna îngrijire a animalelor, de ase
menea. în schimb, la ferma zooteh
nică a I.A.S., aceeași acțiune nu a 
dat rezultate, intrucît personalul a 
înregistrat mari fluctuații, motiv 
pentru care și inițiativa a fost, în 
final, abandonată. Dar nici alte ac-

direcție puteau fi luate chiar din 
gospodăriile sătenilor, care pe drept 
cuvînt nu concep să risipească ni
mic, folosesc și ultimul cocean pen
tru hrana propriului animal. în plus, 
punînd totul pe seama furajelor se 
eludează ceilalți factori care contri
buie la sporirea producției de lapte 
și, în primul rînd, calificarea și răs
punderea cu care sint îngrijite ani
malele. Cum se întîmplă că la ace
leași condiții de furajare există in 
I.A.S. considerabile diferențe intre

Măsura eficientei muncii de partid la sate -
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După ce fi-a meșterit singur 
o instalație solară pe acoperișul 
casei, care ii asigură zilnic, din 
martie pină in noiembrie. 360 de 
litri de apă caldă pină la tem
peratura de 80—100 de grade 
Celsius. Marin Constantinescu 
din satul Agigea, județul Con
stanța. a mers mai departe și a 
pus și vintul la muncă. Tot sin
gur și-a meșterit o instalație 
eoliană, care-i oferă gratis îl 
permanent energia electrică ne
cesară în gospodărie. Dar iro
situl și întreprinzătorul consiun- 
țean nu s-a oprit aici. El iși-a 
instalat in casă calorifere, pe 
care le va pune in stare de func
ționare cu ajutorul unei instala
ții de biogaz, la care meșterește 
in prezent.

I Ca să nu răcească 
orătăniileI
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H obilizarea țărănimii la creșterea producției agricole
rite. Ca urmare, ferma de legume a 
fost plasată pe un teren mai înalt, 
indicat pentru o asemenea cultură.

Concomitent, au fost inițiate acți
uni la nivelul comunei pentru în
sușirea temeinică a noilor reglemen
tări. De pildă, stația de amplifica
re prezintă zilnic cîte un capitol din 
Legea retribuirii muncii în unități
le agricole cooperatiste, comentat și 
concretizat cu date și exemple, cu 
calcule economice făcute de specia
liști și cadre de conducere. Sistema
tic se organizează, fie la căminul 
cultural, fie pe grupuri de străzi, în- 
tîlniri cu săteni pentru a dezbate mai 
aprofundat, a lămuri diferite aspecte 
în legătură cu care persistă necla
rități. Ca să asigurăm dezbaterea și 
însușirea temeinică a actualelor 
reglementări, ne spunea secretatul 
comitetului de partid al cooperati
vei agricole ’ de producție, tovarășul 
Gheorghe Nătărău, antrenăm și

Cînd și în ce mod se stabilesc și mai ales cum sînt 
duse ia îndeplinire obiectivele activității politico- 

ideologice în localități rurale

cuții vil și tocmai de aceea dorim 
să le extindem".

In comună există două puternice* 
sectoare zootehnice : ferma zooteh
nică din cadrul I.A.S. și asociația 
intercooperatistă. Rezultatele obți
nute sînt insă inegale. Dincolo de 
unele explicații de ordin obiectiv — 
în sensul că ultima unitate dispune 
de bovine tinere — o cauză princi
pală constă in persistența unor prac
tici și mentalități care ar trebui să 
concentreze in mai mare măsură 
atenția muncii politice. La asociația 
intercooperatistă s-a acționat mai 
ferm pentru stabilizarea și perfec

țiuni educative nu s-au inițiat, deși 
realitățile de, aici le-ar fi cerut cu 
prisosință.

Am discutat cu cîțiva îngrijitori 
de la I.A.S. Majoritatea considerau 
că producțiile de lapte scăzute se 
datorează în exclusivitate faptului 
că animalele nu mai sint furajate 
cu concentrate.

Este o mentalitate care se cere 
combătută, o practică greșită, prea 
puțin deschisă considerentelor de 
ordin economic care stau la baza 
noii concepții de furajare a anima
lelor, anume folosirea tuturor re
surselor. Și exemplele în această

rezultatele obținute de îngrijitori. De 
ce munca politică nu a stăruit cu 
mijloacele ei specifice asupra aces
tor aspecte deosebit de importante ? 
Iată o direcție în care organizația 
de partid este chemată să-și concen
treze mai susținut eforturile. In ge
neral, subliniem că există încă mul
tă încetineală în a organiza acțiuni, 
inițiative, care să răspundă cu ope
rativitate problemelor economice cu 
care este confruntat satul, să mobi
lizeze cooperatorii la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin.

Exprimîndu-ne nedumerirea că o 
parte din acțiunile trecute în planul 
de muncă al consiliului comunal de 
educație politică și cultură socialistă 
din Viișoara nu se realizaseră, sau 
că multe dintre acestea erau gene
rale, fără O adresă precisă, pre
ședintele acestui organism, tovarășul 
Petre Nan, ne răspunde : „Să știți 
că nu prea mai avem timp de muncă

politică și nici nu prea mai sîntem 
întrebați decit de agricultură. Și 
așa se face că sîntem furați de pro
blemele economice".

Că factorii de răspundere pe linie 
politică sint . furați" de probleme 
economice este foarte bine și ei tre
buie să dedice, în continuare, cit 
mai mult timp și energie soluționă
rii corespunzătoare a acestor pro
bleme. Ceea ce ne-a surprins însă 
este separarea nefirească între 
munca politică și activitatea econo
mică — concepute ca două domenii 
paralele, ca și cum rațiunea funda
mentală a acțiunilor pe linie politi
că nu ar fi tocmai educarea civică 
a oamenilor, antrenarea și mobili
zarea lor Ia realizarea programelor 
de dezvoltare a agriculturii și a 
țării. „Munca politică se face la noi 
mai mult din mers", ne spune in
terlocutorul, ca un gen de autocriti
că. Dacă „din mers" înseamnă ac
țiuni simple și operative, se cuvine 
arătat că in agricultură tocmai ase
menea acțiuni sînt indicate. Nu vom 
sta intr-o campanie, de pildă, să ți
nem o ședință de citeva ore sau să 
desfășurăm o acțiune politică de 
durată. Vorba caldă, îmbărbătarea, 
însoțite de exemplul personal, înțe
pătura reprezentată de caricatura la 
gazeta de perete sînt lucruri care pot 
influența mai mult decît o ședință 
fluviu. Numai că, așa cum aveam 
să observăm, în cazul de față ex
presia „din mers" semnifică nimic 
altceva decit la întîmplare. Or, mai 
mult ca oriunde, în sat munca poli
tică trebuie să fie vie, operativă, in
genioasă, să răspundă preocupărilor 
și întrebărilor cooperatorilor. Acum, 
cind în domeniul agriculturii au 
apărut o serie de reglementări noi, 
se impune cu atît mai mult ca 
munca politică să întrunească ase
menea caracteristici.

. Paul DOBRESCU 
Stan ȘTEFAN
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In gospodăria lui Demeter M. 
din comuna Praid, județul Har
ghita, a izbucnit un incendiu. 
Cit ai zice neglijență — și o4 să 
vedeți de ce — flăcările au mis
tuit o șură cu tot finul ce se afla 
in ea. Noroc cu intervenția 
promptă a sătenilor și a pom
pierilor militari. Altfel, focul se 
întindea vijelios spre casa gos
podarului și a celor din vecini.

Cauza incendiului 1 Să auzi și 
să nu crezi: gazda dusese cenu
șa cu jăr în șură,' pentru a se 
încălzi... găinile. Erau gata-gata 
să fie numai bune cu mujdei.

In timp ce-și scria 
declarația

„Subsemnatul Gheorghe Sto- 
leru, domiciliat în Birlad, declar 
că in această noapte mi s-au 
furat din locuință următoa- 
rele...“.

Exact în clipa in care omul iși 
scria declarația, a sunat telefo
nul la ofițerul de serviciu. La 
celălalt capăt al firului, un echi
paj al miliției aflat în patru
lare :

— Raportăm că l-am ph,fs, 
furișindu-se prin întuneric, pe 
un individ care are asupra lui 
un sac plin cu tot felul de 
te pe care nu le poate 
fica...

Era chiar răufăcătorul 
furase petiționarului lucrurile 
din casă. Un oarecare Ioan 
Popa, tot din Birlad, ajuns la 30 
de ani fără... căpătii. Ieșise abia 
de trei săplămini dintr-un loc 
de detenție unde suferise ultima 
condamnare tot pentru o ispravă 
asemănătoare.

Doua vecine

obiec- 
justi-

care-i
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S-a întimplat in comuna Mă
runtei, județul Olt. Așa cum au 
făcut ani și ani de zile. Alexan
dra Pirvu și Maria Logofătu, ca 
două bune vecine, au stat și 
deunăzi la taifas. Au tot vorbit 
ele de una și de alta, ba au 
ciocnit și cite un pahar cu vin 
acasă la Maria Logofătu. După 
o vreme, cele două vecine au 
ajuns la ceartă. De la ceartă 
pină la încăierare n-a mai fost 
decit un pas. O încăierare cu 
sfirșit tragic, intrucît Alexandra 
Pirvu, lovită grav, n-a mai putut 
fi salvată.

S-au dus pe copcă
in
i-a 
Ion

doi

— Chiar dacă-i frig și apa 
ghețată, pescuim la copcă — 
spus Augustin Careiman lui 
Petcu din Uricani.

Și, la miez de noaptd, cei
au plecat la pescuit, in apele 
Jiului. De ce noaptea ? Pentru 
că, la lumina zilei, ii vedeau oa
menii și oamenii știau că n-au 
voie sa pescuiască. Ba, mai 
mult : cei doi n-au mers la pes
cuit cu undita, ci cu alte usten
sile interzise de lege. Lacomi, 
nu s-au mulțumit cu o saramu
ră, ci au tot scos la pește peste 
măsură. Deși n-a fost nevoie 
de copcă, după dosarul care-i 
așteaptă la instanța de judeca
tă, pescarii s-au dus... pe copcă.

Rubrică realizată de
Petre POPA
Și corespondenții „Scinteii
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Republican Italian,

condusă de Oddo Biasini, secretar național executiv al partidului
(Urmare din pas. I)
ciproc, în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, securității 
și independenței naționale, democra
ției și progresului social, al înțelege
rii, încrederii și cooperării interna
ționale. De ambele părți s-a mani
festat convingerea că dezvoltarea ra
porturilor dintre P.C.R. și P.R.I. 
contribuie la promovarea colaborării 
dintre România și Italia pe tărîm po
litic, economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii de activitate, 
Ia întărirea conlucrării româno- 
italiene pe plan internațional.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus în evidență ca
racterul deosebit de complex al si
tuației politice mondiale, ca urmare 
a intensificării politicii de forță, 
agresiune, de dominație și asuprire, 
accelerării cursei înarmărilor, care a 
atins niveluri fără precedent și 
creează grave pericole la adresa in
dependenței și suveranității po
poarelor, a păcii mondiale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul na
țional executiv al Partidului Repu
blican Italian au subliniat că, în a- 
ceste condiții, se impune, mai mult 
ca oricînd, ca toate statele, indife
rent de sistemul lor social și politic, 
toate popoarele, forțele progresiste și 
democratice, opinia publică din /în
treaga lume să acționeze cu hotărîre 
pentru oprirea încordării situației 
internaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
colaborare și pace, de respectare a 
independenței și suveranității națio
nale. pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor con

flictuale, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța in relațiile din
tre state.
pe care o 
destindere 
armărilor, 
treptată a 
armatelor și armamentelor, la dezar
mare, și în primul rînd la dezarmare 
nucleară, încetarea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa și eliminarea celor existente, 
ceea ce ar contribui la reducerea 
încordării dintre state, la înlăturarea 
amenințării care planează asupra 
vieții și liniștii popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, și Oddo Biasini, secre
tar național executiv al Partidului 
Republican Italian, au acordat o 
atenție soecială, în timpul convorbi
rii, situației din Europa. De ambele 
părți s-a apreciat însemnătatea con
centrării eforturilor tuturor forțelor 
iubitoare de pace în vederea edifi
cării unui sistem trainic de securita
te și cooperare pe continent, s-a sub
liniat și s-a exprimat speranța în
cheierii cu rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid, care să dea un 
nou impuls transpunerii în viață, ca 
un tot unitar, a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, să se ajungă la 
convocarea unei conferințe pe pro
blemele încrederii și dezarmării, 
asigurarea continuității reuniunii pe 
problemele securității și cooperării 
europene.

In cursul întrevederii s-a relevat 
necesitatea finalizării tratativelor de 
la Geneva dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii cu re
zultate cit mai bune, statele euro-

S-a relevat însemnătatea 
prezintă pentru politica de 
și pace oprirea cursei în

trecerea la diminuarea 
cheltuielilor militare, a

pene trebuind să participe, într-o 
formă sau alta, la aceste tratative, 
pentru a asigura succesul lor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul națio
nal executiv al Partidului Republi
can Italian, după ce și-au exprimat 
aprecierile în legătură cu situația 
din Polonia, au subliniat că proble
mele din această țară privesc 
porul polonez însuși și pot fi 
zolvate fără amestec din afară, 
către forțele sănătoase și realiste 
Polonia, asigurînd dezvoltarea 
calea progresului, bunăstării și inde
pendenței naționale.

S-a apreciat, în același timp, că 
soluționarea în interesul progresului 
a tuturor marilor probleme ale lumii 
contemporane nu este posibilă fără 
lichidarea subdezvoltării, fără eli
minarea decalajelor mari existente 
în momentul de față, relevîndu-se 
că edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale reprezintă o 
problemă-cheie în menținerea păcii 
și stabilității mondiale, capabilă să 
asigure depășirea actualei crize eco
nomice, energetice și monetar-fi- 
nanciare și să creeze condiții echi
tabile pentru dezvoltarea tuturor 
țărilor, și în special a celor rămase 
în urmă, pentru promovarea unei 
largi colaborări internaționale.

In timpul convorbirii s-a subli
niat necesitatea întăririi continue a 
colaborării și solidarității dintre for
țele politice, progresiste și demo
cratice, în interesul cauzei păcii, 
destinderii, securității și indepen
denței naționale, colaborării și coo
perării între popoare.

întrevederea a decurs, într-o at
mosferă cordială, prietenească.

po
re
cle 

din 
pe

Plecarea delegației
Popular din

Joi dimineața a părăsit Bucures- 
tiul delegația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, condusă de 
Gert Petersen, președintele partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
ă efectuat o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte : 
Pelle Voigt, membru al C.C. al 
P.S.P., vicepreședinte al Comisiei 
internaționale a partidului, deputat, 
și Blrthe Hansen, membră a Comi
siei internaționale a partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația daneză a fost salutată de 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre-

Partidului Socialist
Danemarca

tar al C.C. al P.C.R., Emilia Sonea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
în perioada șederii In România, de

legația Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, condusă de Gert 
Petersen, președintele partidului, a 
avut convorbiri la Comitetul muni
cipal de partid Brașov, la Consiliul 
oamenilor muncii al uzinelor de 
tractoare din Brașov și a vizitat 
unele obiective social-culturale din 
București și municipiul Brașov.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Iran
Cu prilejul celei de-a treia ani

versări a sărbătorii naționale a Re
publicii Islamice Iran, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al acestei țări 
la București, Seyed Mohammad Has
san Ayatollahi, a oferit, joi, o re
cepție.

Au participat Emilian Dobrescu, 
viceprim-ministru al 
președintele Comitetului de Stat ai 
Planificării, Alexandru Mărgărites- 
cu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
Ion Tudor, prim-adjunct al minis
trului turismului, Gheorghe Dol- 
gu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, reprezentanți 
ai altor ministere și instituții cen
trale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

guvernului,

Cu același prilej, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iranului a ros
tit o cuvîntare la posturile noastre 
de televiziune.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
joi, o manifestare culturală dedicată 
celei de-a treia aniversări a sărbă
torii naționale a Republicii Islamice 
Iran. în acest cadru, ziaristul Paul 
Finanțu a împărtășit impresii de că
lătorie din Iran.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, I.R.R.C.S., Ligii române de pri
etenie cu popoarele din Asia și A- 
frica, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Seyed Mohammad 
Hassan Ayatollahi, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii Is
lamice Iran la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)
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Amplu bilanț al muncii poporului nostru
Cronica zilei

(Urmare din pag. I)
„Toate aceste importante realizări — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință de lucru comună 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale — se datoresc muncii pline 
de abnegație a minunatei noastre 
clase muncitoare — clasa conducă
toare a societății noastre socialiste 
— a minunatei noastre țărănimi, a 
intelectualității noastre, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru po
por, care, într-o deplină unitate, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, înfăptuiesc neabătut Pro
gramul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintare i 
asigură ridicarea 
culmi de progres și 
rirea independenței 
României".

Examinînd datele 
lumina înaltelor exigențe formulate 
de conducerea partidului, de secre
tarul său general, pentru actuala e- 
tapă de dezvoltare a economiei, vom 
desprinde spiritul realist, mobilizator 
în care sint apreciate rezultatele din 
anul trecut ; un spirit care nu se îm
pacă cu automulțumirea ; un ton 
care îndeamnă la o și mai susținută 
și eficientă mobilizare a tuturor oa
menilor muncii pentru lichidarea 
deficiențelor și neajunsurilor care 
s-au manifestat anul trecut in dife
rite sectoare de activitate, pentru 
înfăptuirea exemplară a planului pe 
acest al doilea an al cincinalului și 
recuperarea nerealizărilor din 1981. 
Să privim activitatea din anul tre
cut preocupați de învățămintele pe 
care putem și trebuie să le desprin
dem pentru ca sarcinile cantitative 
și calitative ale cincinalului actual 
să fie realizate necondiționat, punct 
cu punct. Cit privește sarcinile ime
diate care -tau în fața comuniștilor, 
în fațr* ««neițjlor muncii, ele au fost

.......... toată claritatea, în- 
exigență, în 
rostite de 

partidului,

spre comunism, 
patriei pe noi 
civilizație, intă- 

I și suveranității

comunicatului în

subliniate cu 
tr-un spirit de înaltă 
cuvîntările recente 
secretarul general al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu toată hotărîrea trebuie concen
trate forțele pentru realizarea inte
grală a producției fizice Ia fiecare 
sortiment și în fiecare unitate in parte. 
După cum precizează și comunicatul, 
în 1981 s-au înregistrat restanțe la 
6 serie de produse de mare impor
tanță pentru economia națională. 
Ministerele, centralele și întreprin
derile nu au acționat ferm pe întreg 
parcursul anului pentru realizarea 
ritmică a producției fizice, în con
cordanță cu condițiile create și cu 
posibilitățile reale existente. La 
aceasta a contribuit funcționarea

necorespunzătoare a unor instalații 
și linii tehnologice, întîrzierile în 
punerea în funcțiune șl ‘ 
parametrilor 
obiective noi, 
in realizarea 
extractivă și 
consumurilor 
materii prime ș.a. Iată de ce, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru lichidarea 
acestor neajunsuri și realiza^p în 
cele mai bune condiții a producției 
fizice și a producției-marfă, precum 
și pent.ru recuperarea in acest an a 
unei părți cit mai insemnate din 
nercalizările anului 1981. Avem un 
plan cincinal și trebuie să înțelegem 
că avem obligația să facem totul ca 
el să fie in întregime realizat. 
Deci, și nerealizăriie din 1981 tre
buie să fie recuperate în acest an și 
în 1983, în întregime. In această pri
vință, trebuie acordată toată atenția 
dezvoltării bazei energetice — în 
primul rînd a producției de petrol 
și cărbune, domeniu în care, de ase
menea, se impune să se acționeze 
cu toată răspunderea pentru reali
zarea planului și recuperarea res
tanțelor.

De asemenea, din activitatea anu
lui trecut trebuie să tragem toate 
învățămintele și să luăm toate mă
surile în vederea realizării, zi de zi, 
lună de lună, a producției destinate 
exportului. După cum s-a subliniat 
la recenta ședință de lucru comună, 
nu mai poate fi admisă nici un fel 
de justificare pentru nerealizarea 
planului la export pe acest an și re
cuperarea unei părți din nerealiză- ■ 
rile anului trecut. Este, desigur. Im
portant că in anul trecut s-a asigurat 
o balanță comercială excedentară cu 
3 miliarde lei, ceea ce a permis o 
ușoară diminuare a datoriei externe. 
Dispunem de capacități de producție 
moderne, de muncitori și specialiști 
cu înaltă pregătire profesională și 
putem să asigurăm în acest an un 
export mai susținut, mai eficient și, 
totodată, să reducem substanțial im
porturile, așa cum o cer Interesele 
economiei naționale.

Pe bună dreptate se poate afirma 
că factorul hotăritor al dezvoltării 
echilibrate a economiei naționale în 
actuala etapă este creșterea accen
tuată a eficientei economice, caren
țele în acest domeniu nemaiputînd 
fi compensate prin nici un efort

in atingerea 
la unele 

manifestate 
industria 
depășirea

proiectați
lipsurile 
planului 

energetică,
planificate la unele

în

suplimentar. Este pozitiv 
circa 70 la sută din sporul 
nete industriale din anul 
obținut pe seama crește- 

muncii, dar nu

cantitativ 
faptul că

• producției 
trecut s-a 
rii productivității 
mai puțin adevărat este și faptul că 
prevederile planului la acest impor
tant indicator nu s-au realizat. De 
asemenea, cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă în industria repu
blicană au fost reduse, comparativ 
cu anul precedent, cu 6,2 lei. dar 
acest rezultat este departe de posi
bilitățile mari existente în această 
privință in fiecare întreprindere, în 
fiecare ramură economică. Rămîne, 
așadar, ca una din sarcinile fun
damentale ale tuturor unităților din 
industrie, agricultură, construcții, 
transporturi șl alte ramuri, creșterea 
mai accentuată a eficienței econo
mice pentru ca, in spiritul recentei 
Hotărîri a ședinței de lucru comune, 
să se asigure recuperarea în cit mai 
mare măsură a compensațiilor bă
nești acordate oamenilor muncii in 
legătură cu reașezarea și corelarea 
pe principii economice a prețurilor 
produselor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul Ia produ
sele agroaljmentare. Ia® direcțiile 
de acțiune, ^măsurile concrete 'șint 
practic nelimitate, ele vizînd deo
potrivă : creșterea mai accelerată a 
productivității muncii, reducerea
substanțială a cheltuielilor materia
le, înnoirea și modernizarea pro
ducției și a tehnologiilor de fa
bricație, valorificarea superioară a 
materiilor prime și a materialelor, 
inclusiv a celor recuperabile, folosi
rea deplină a capacităților de pro
ducție, întărirea ordinii și disci
plinei.

A trecut aproape o lună și jumă
tate din cel de al doilea an al cin
cinalului actual. Rezultatele obținute 
intr-un mare număr de întreprin
deri atestă că și în condiții de 
muncă mai dificile sarcinile de plan 
pot fi îndeplinite și depășite. în cli
matul de înaltă răspundere și de
plină angajare muncitorească, oa
menii muncii trebuie să acționeze 
cu inițiativă și pricepere, cu dăruire 
și pasiune, cu toată hotărîrea pentru 
îndeplinirea exemplară a planului și 
a angajamentelor asumate în între
cere, cu convingerea fermă că pe 
această cale își aduc contribuția la 
înflorirea continuă a patriei socialis
te, la creșterea bunăstării întregului 
popor.

La București a fost semnat, joi 
dupâ-amiază, Protocolul dintre Gu
vernul Republicii Socialiste Rbmânia 
și Guvernul Republicii Cuba privind 
schimburile de mărfuri pe anul 1982. 
Potrivit protocolului, volumul schim
burilor reciproce de mărfuri mar
chează o importantă creștere față 
de realizările anului 1981, aslgurîn- 
du-se, totodată, diversificarea 
continuare a acestora.

Documentul a fost semnat, 
partea română, de Ion Stoian, 
junct al ministrului comerțului 
terior și cooperării economice inter
naționale, iar din partea cubaneză, 
de Jose de la Fuente, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Au luat parte Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

■ La Exploatarea petroliferă Mon- 
teoru din județul Buzău a fost pus 
in funcțiune un dispozitiv automat 
pentru liftarea intermitentă a țițeiu
lui la sondele din subteran, con
ceput și realizat de ing. Gh. N. 
Zahiu. Dispozitivul asigură creșterea 
substanțială a productivității mun
cii și sporirea cu aproape 5 la sută 
a producției de țiței la fiecare son
dă aflată in exploatare.

■ Depășiri de plan în condițiile 
reducerii consumului de energie 
electrică, lată principala realizare 
a colectivului Filaturii de bumbac 
Slobozia in prima lună a anului. 
Producția-marfă s-a realizat cu o 
economie de energie electrică echi
valentă cu energia ce se consumă 
într-o lună întreagă în municipiu 
pentru fabricarea pîinil și aprovi
zionarea cu apă potabilă a locui
torilor.

■ O nouă soluție care protejea
ză folia reflectorizantă aplicată pe 
indicatoarele de circulație s-a ob
ținut la Secția de drumuri naționa
le Tulcea. Folosirea acestei sub
stanțe, care se prepară din produ
se românești, mărește durata de 
utilizare a indicatoarelor de circu
lație de la un an la patru. E ceva I

■ Peste 15 000 perechi de ciz- 
mulițe pentru copii a fabricat anul 
trecut, numai din materiale recupe
rabile, întreprinderea de încălță
minte din Huși, In acest an, aici au 
fost lansate in producție peste 70 
de noi modele de încălțăminte, iar 
prin punerea în funcțiune a unei

linii tehnologice specializate pen
tru export s-a livrat suplimentar 
partenerilor externi cu 15 la sută 
mai multă încălțăminte față de 
prevederile planului.

■ In portul Constanța a început 
să funcționeze cea de-a doua in
stalație de ambalare în saci și în
cărcare pe nave a îngrășămintelor 
și altor produse chimice destinate 
exportului. Moderna instalație asi
gură mecanizarea întregului proces 
tehnologic, ceea ce permite acce
lerarea încărcării și scurtarea 
timpului de staționare a navelor 
sub operațiuni.

■ O inițiativă... dulce și renta
bilă. Așa poate fi apreciată mă
sura luată de U.J.C.M. Satu Mare 
de a înființa o primă prisacă în 
comuna Urziceni, cu 50 de familii 
de albine. Pe cînd și altele ?

■ Zestrea rețelei sanitare a ju
dețului Teleorman se va îmbogăți 
în cursul acestui an cu trei noi și 
moderne spitale, aflate în prezerit 
în construcție în orașele Turnu Mă
gurele (430 paturi), Roșiori (430 
paturi) și Zimnicea (250 paturi). La 
Roșiori și Zimnicea vor fi date în 
folosință și două noi policlinici.

■ In orașul Gheorgheni s-a dat 
în folosință un nou patinoar artifi
cial. Avind o capacitate de circa 
3 000 de locuri, modernul și impo
zantul obiectiv oferă condiții exce
lente pentru practicarea patinaju
lui și a jocului cu crosa și 
pucul.

în
din 
ad- 
ex-

★
dramaturgului A-Personalității 

lexandru Davila i-a fost consacrat, 
joi, la teatrul ce îi poartă numele 
din Pitești, un simpozion omagial 
prilejuit de împlinirea a 120 de ani 
de la nașterea sa. In cadrul simpo
zionului au fost evocate concepțiile 
progresiste ale scriitorului, opera sa 
inspirată din trecutul de luptă al 
poporului, locul pe care il ocupă 
aceasta in istoria dramaturgiei noas
tre originale și a literaturii române 
in general. In continuare, un colectiv 
de actori ai teatrului piteștean a 
prezentat scene din piesa istorică 
„Vlaicu Vodă", precum și un recital 
de versuri inedite din creația poetică 
a celui omagiat.

Cu același prilej, a fost vernisată 
și o expoziție filatelică comemorativă.

t V
PROGRAMUL l

15.09 Telex
15,05 Civica
15.25 Album coral '
15,35 Tragerea Loto
15,45 La volan
16,00 Emisiune tn limba germană
17.50 1001 de seri
18,09 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Ftlm artistic : „Vlrsta — 19 ani".
21.50 Dezbateri culturale. Avem nevoie 

de picturi șl sculpturi care să 
oglindească realitățile vieții (I)

22,15 Telejurnal

» SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa a 60-a aniversare a U.T.C."
• în organizarea Comitetului -jM—' 

dețean Mehedinți .al U.T.C. s-au des
fășurat pe pîrtiile înzăpezite din a- 
propierea localității gorjene Rinca 
întrecerile pentru faza județeană la 
competițiile dotate cu trofeele „Cupa 
a 60-a aniversare a U.T.C." și „Să
niuța de argint", competiții ce au 
reunit peste 350 de finaliști ai între
cerilor de masă, la care au luat par
te mai mult de 2 000 tineri și tinere. 
La sfirșitul întrecerilor pentru „Cu
pa a 60-a aniversare a U.T.C/’ 
primul loc s-a 
tegoria 14—19

.“, pe 
situat, la săniuțe (ca- 
ani), Angela Floarea

În cîteva
rundă a turneului in• în prima 

terna țional de șah de la Jakarta (In
donezia), marele maestru român 
Florin Gheorghiu, jucind cu piesele 
negre, a remizat cu marele maestru 
bulgar Ivan Radulov, rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și în par
tidele Spasov (Bulgaria) — Chand
ler (Noua Zeelandă), Brown (S.U.A.) 
— Christiansen (S.U.A.) și Suradi- 
radja (Indonezia) — Keene (Anglia), 
Marele maestru iugoslav Kurajița 
l-a învins pe indonezianul Gunava- 
na, iar Bellon (Spania) a ciștigat la 
Miles (Anglia).

cu

PROGRAMUL 3
15,00 o viață pentru o Idee : EmU Pop 

(1897—1974)
15,39 Melodii populare eu Mariana 

Drăghicescu
15.49 Film serial pentru copil : „Min

gea". Episodul 1
16,00 Selectiunl din opera „Aida" de 

VerdL Spectacol Înregistrat pe 
scena Operei române din Iași

17.00 Stadion
17.50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". 
Transmisiune directă. In pauză : 
Săptămina In pagini de cronică 
muzicală

22,00 Generația deceniului IX, Colegi 
de generație

22.15 Telejurnal

„MEDJUNARODNA POLITIKA"

cinema

și-Gheorghe Marina, ambii de Ia Li- 
țgul industrial Strehaia, Ia schi fond 
Constantin £>fia (Liceul Industrial 
Baia de Aramă), iar la categoria pes
te 19 ani : Constanța Drăgușin, din 
Burla Mare și Victor Popescu, din 
Balta, în timp ce la biatlon, pe pri
mul ftic s-a situat Ionel Țăpîrdea, 
din Baia de Aramă. Competiția do
tată cu „Săniuța de argint" a fost 
cîștigată de Maria Usain (Liceul pe
dagogic din Drobeta-Tumu Severin), 
respectiv — de Manuel Popescu de 
la Școala generală Valea Ursului.

rînduri
• Turneul internațional de fot

bal de la Merida (Venezuela) a con
tinuat cu meciul dintre selecționa
ta secundă a U.R.S.S. și formația co- 
lumbiană Santa Fe Bogota. Fotba
liștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0).
• Selecționatele de fotbal ale 

Greciei și R.D. Germane s-au întilnit 
la Atena într-o partidă amicală, care 
a fost urmărită de peste 40 000 de 
spectatori. Oaspeții au terminat în
vingători cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin punctul marcat in minutul 70 
de Liebens.

Implicații și consecințe ale politicii 
dobînzilor exagerate

Revista iugoslavă „Medjunarodna Politika" publică un articol consa
crat tendințelor actuale din comerțul mondial, relevind îndeosebi conse
cințele negative ale creșterii exagerate a dobinzilor.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 șl 15 februarie. In țară : Vremea va 
I! în general trumoasâ, exceptînd zo
nele depresionare șl de șes. unde se va 
produce ceață, îndeosebi dimineața șl 
seara. Cerul va fi variabil, favorabil 
ninsorii slabe în nordul țării. Vlntul 
va sufla în general slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 10 și zero grade, mai coborîte in 
depresiuni, iar cele maxime intre mi
nus » șl plus 8 grade, mal ridicate in 
zonele deluroase și în vestul țării. In 
București : Vremea se va încălzi ușor 
și treptat. Cerul va fi variabil, mal 
mult senin. Vint slab. Minimele vor 
Ii cuprinse Intre minus 6 șl minus 3 
grade, iar maximele intre 5 și 8 grade. 
Dimineața și scara condiții de produ
cere a cețli. (Comeliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

ta Grâbește-te tncet: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 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: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
o Destine romantice : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 
30. VOLGA (79 71 26) - 9; 11.15: 13.30: 
15,45; 18; 20.15. CULTURAL (83 50 13)
— 8,30: 10.15: 16.15: is.is: 20.15.
a Proba de microfon: LIRA
— 15.30; 18; 20
• Non stop : DRUMUL 
(31 28 13) — 15,30; 17,45; 20. 
o Saltimbancii: FERENTARI
— 15.30: 17,30: 19.30.
• Maria Mirabela: COSMOS
— 15,30; 17.30; 19.30.
a Surcouf tigrul celor 7 mări ; Reîn
toarcerea lui Surcouf : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20)
— 17.
a învingătorul — 17.30; 19.30: Aventu
rile ursuleților polari — 15,30 : FLA
CĂRA (20 33 40).
• Toate mi se intimplă numai mie :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9
13.30; 15,45; 18; 20,15. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 
20,15. FLOREASCA (33 29 71) — 13: 15: 
17; 19; 21.

(31 71 71)

SĂRII

(80 49 85)

<27 54 95)

11.15:

a Jumătate de casă fără mire : CEN
TRAL (14 27 14) — 8; 10: 12; 14: 16; 
18; 20.
a Tren cu destinație specială : TIM
PURI NOI (15 6110) — 8; 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
a Popeye marinarul — 9; 10.45; 12.30: 
14,15; 16: Pietonii aerului — 17.45;
19.45: DOINA (16 35 38).
a Frumoasa și bestia — 9.30: 11.30: 
13.30; Soțul ideal — 15,30: 17.30; 19,30 : 
VIITORUL (II 48 03). .
O Oglinda spartă : PATRIA (11 86 25) 
— 9r 11,15: 13 30; 15,45; 18: 20.15, GRI- 
VITA (17 08 58) - 12: 14: 16: 18_ ”
o Concediu po malul mării : MIO
RIȚA (14 27 14) — 13; 15; 17: 19: 21. 
a Călăuza : POPULAR (35 15 17) —
16; 19.
a Caseta Măriei de Medici : MUNCA 
(21 59 97) ",
a Astrid, dragostea 
GREȘUL (23 94 10) — 
O Sunetul muzicii :
(15 87 67) — 8.15: 11; 14; 17.15; 20.
a Acel blestemat tren blindat : CAPI
TOL (16 29 17) — 8; 10; 12; 14; 16;
18; 20.
a Cobra se Întoarce i FESTIVAL 
(15 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.

20.

15; 17.15; 19.30.
mea : PRO- 

16: 18: 20.
LUCEAFĂRUL

• Capitolul al doilea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11,30; 14; 16.30; 19.
a Șantaj : STUDIO — 19.
a Lupii mărilor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
a Duminică la ora 6 : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20.15.
a Despărțirea : GIULEȘT1 (17 55 46)
— 7,30: 13,30: 16,30: 19,30, MELODIA
(12 06 88) — 13: 16: 19.
a Hangar 18 : COTROCENI
— 14; 16: 18: 29.
• Iubirea are multe fețe :
(60 30 85) — 15,30; 19.
• Bronco Billy : AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18 : 20. TOMIS 
(21 49 46) — 13; 15: 17; 19; 21,

(49 48 48)

PACEA

(35 04 66)

teatre
• Filarmonica „George 
(16 00 60, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Solist : Daniel Podlovski — 19.30.
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fllumena Marturano — 16) 
Caligula — 20; (sala Atelier) : Aștep- 
tindu-l pe Godot — 19.30.
• Opera Română, (13 18 57) : Hamlet 
— 19.

Enescu- 
Concert

• Teatrul de operetă (13 98 48) : Vă
duva veselă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă șl durere — 19,30: (sala Gră
dina Icoanei. 12 44 16) : Furtuna — 
19.30.
• Teatrul Mic (14 70 71) : înaintea 
pensionarii — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mlrliala — 20.
• Teatru! de comedie (16 64 60) : Sen
timental tango — 19.30.
a Teatru! „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovli — 18.30;
(sala studio) : Cinci romane de amor 
— 19.30.
a Teatrul Glulești (sala Maiestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul ..Constantin Tănase"( sala 
Savoy. 15 56 78) : Vorba Iul TAnase — 
19.30; (sala Victoria. 50 58 65) : Bel
mondo al Il-lea — 19.30.
a Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 19.30.
a Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Soarele Carpatilor — 19.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.30.
a Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-All — 17; (sala Glulești. 18 64 85) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17. 
a Circul București (11 oi 20) : Fantas
tic circ — 19.30.
a Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Intre etaje — 19,30.

Tendințele reale ale comerțului in
ternațional constituie indicii cei mai 
credibili ai „certificatului medical" 
al economiei mondiale. Chiar dacă 
ea nu poate fi mult timp indepen
dentă de tendințele producției și fi
nanțelor mondiale, nici de jocul altor 
mecanisme complexe ale relațiilor e- 
conomice internaționale, dinamica 
schimburilor de bunuri mondiale a- 
depășit ritmul creșterii producției 
mondiale și și-a dovedit capacitatea 
de „supraviețuire" sau „rezistență" 
la oscilațiile de conjunctură. Prin 
această vitalitate, comerțul interna
țional a făcut dovada că este un fac
tor de stabilizare a economiei mon
diale.

Acest fenomen este explicat prin 
faptul că schimburile de bunuri in
ternaționale constituie, în majorita
te, o funcție a eforturilor de dezvol
tare depuse nu numai de țările dez
voltate, ci și cu mai multă intensi
tate de țările în curs de dezvoltare, 
ele constituind segmentul cel mai 
dinamic al economiei mondiale. Se 
pune astăzi cu insistență întrebarea: 
„Motorul creșterii și dezvoltării s-a 
stricat brusc ?“.

Dealtfel, creșterea reală a comer
țului mondial a atins, in 1980. abia 
1,5 la sută, față de 7 la sută, cit era 
creșterea medie pentru perioada 
1969—1979. Comparate cu cele din 
1980, pronosticurile anului 1981 nu 
ofereau nimic bun. Totodată, paralel 
cu declinul dinamicii creșterii co
merțului mondial, se observă In po
litica de importuri a țărilor dezvol
tate o tendință de repliere in ca
drele strimte ale grupurilor econo- . 
mice și politice. Cu alte cuvinte, sin- 
tem martorii unor mișcări și tendin
țe în comerțul mondial contrare sco
purilor definite de comun acord de 
Națiunile Unite în cadrul strategiei 
internaționale a dezvoltării adoptate 
formal pentru anii ’80, ceea ce ne 
îndepărtează, de fapt, de instaura
rea unei noi ordini economice ipter- 
națlonale.

Totodată, nu s-ar putea spune că 
această scădere a ratei dezvoltării 
comerțului mondial a fost o surpri
ză. Cauza sa primară se află in sta
rea de recesiune continuă în care

s-a găsit de cîțiva ani economia ță
rilor dezvoltate.

în pofida măsurilor lor de stabi
lizare, pe termen scurt, luate in anii 
’70, această stare se agravează. Men- 
ținînd rata medie de creștere de 1,5 
la sută in 1981, țările din O.E.C.D. 
contează pe 1 la sută In 1982. Prac
tic, aceasta nu rezervă suficient 
loc exporturilor țărilor in curs de 
dezvoltare. Sub acest raport, politica 
economică defensivă, deflaționistă a 
țărilor dezvoltate, bazată pe noile 
aspecte ale protecționismului, este 
răspunzătoare de apariția în schim
bul de bunuri internaționale a unor 
strangulări și a unor spasme ce nu 
pot să nu influențeze d.zvoltarea e- 
conomiei mondiale.

Prin natura lucrurilor, politica de 
percepere a unor dobinzi mari la 
împrumuturi, practicată de țările 
dezvoltate, atinge cel mai mult țările 
în curs de dezvoltare, cele mai mari 
debitoare ale lumii. Să luăm, de e- 
xemplu, datoria globală a țărilor în 
curs de dezvoltare importatoare de 
petrol, in prezent de 400 miliarde de 
dolari. Dacă în condiții normale de 
împrumut, dobinzile erau, in 1978, 
de 8,7 la sută, in 1981 ele erau de 
17,4 la sută. Pe scurt, nota de plată 
pentru rambursările diferențelor de 
dobinzi in 1981 se ridica Ia aproxi
mativ 13 miliarde de dolari. Astfel, 
datoria externă a țărilor în curs de 
dezvoltare a atins deja — iar pentru 
unele chiar a întrecut — limita su
perioară tolerabilă. O nouă îndato
rare in condițiile actuale nu poate 
servi drept „supapă de siguranță" 
pentru a depăși sau compensa efec
tele negative ale închiderii piețelor 
țărilor dezvoltate.

Țările în curs de dezvoltare au In
sistat întotdeauna pe o interdepen
dență a problemelor comerțului și 
dezvoltării, adică pe condițiile co
merțului internațional, care să fa
vorizeze dezvoltarea lor accelerată 
și o dezvoltare mai armonioasă a e- 
conomiei mondiale în ansamblu. In
troducerea sistemului de taxe pro- 
tecționiste și restrictive, constituie in 
prezent, pe planul relațiilor dintre 
țările dezvoltate și cete in curs de 
dezvoltare, un obstacol in calea co
merțului internațional.

® STIMULAREA PRO
CESELOR INTELECTUA
LE. Psihofizlologii letoni au a- 
juns la concluzia că la persoa
nele cu o activitate foarte inten
să a emisferei stingi a creieru
lui. emisferă despre oare se știe 
că asigură funcțiile vo-birii si 
gindlrii abstracte, se constată a- 
desea o creștere a nivelului de 
stres. în timp ce enV sfera 
dreaotă. care diriiează nrorese- 
le cunoașterii, este insuficient 
solicitată. Mai mult. suDrasoVci- 
tarea emisferei stingi are o in
fluență inhibantă asuDra celei 
drepte. La întrebarea dacă omul 
poate să dispună după plac de 
emisferele propriului său creier 
specialiștii înclină să răspundă 
afirmativ. Ei recomandă, de pil

dă. sporirea considerabilă a ro
lului materialelor vizuale in 
programele didactice, utilizarea 
intr-o mal mare măsură de că
tre cei ce exercită anumite pro
fesii. cum sint operato-ii sau 
dispecerii, a culorilor ca adeos 
la info-matiile De care le recen- 
tează sub fo~mă de cifre și li
tere. Stimularea emisferei dreo- 
te s-ar putea realiza st in timnul 
odihnei prin contactul cu natu
ra sau prin ascultarea muzicii.
• SATELIT CU... PIN- 

ZE. în 1935, o rachetă purtă
toare de fabricație franceză 
urmează să plaseze pe o orbită 
geostaționară, la o distanță de 
36 000 km de Pămint, trei uriașe 
dispozitive cu pinze, trei... 
zmee-gigant Sub forța de

atracție a Lunii aceste ,.zmee“ 
urmează să participe la o ori
ginală „cursă" : primul care

OE RETUTINDENI
va atinge suprafața satelitu
lui natural al Pâmîntului va 
fi declarat invingător... Flu
xurile de particule ale spa
țiului sint capabile să „umfle" 
un dispozitiv cu pinze și ca 
atare să ii imprime o mișcare, 
în ce privește originala cursă, 
care urmează să înceapă in 
1985, „zmeele" vor fi teleco
mandate de pe sol în funcție 
de un șir de date precise : 
forța de atracție a Lunii și a 
Pâmîntului, forța vînturildr 
solare, sarcinile de electroni 
etc. O ultimă precizare : pînza 
din care sint construite aceste 
„zmee" este fabricată dintr-o

masă plastică specială — ter- 
fon.

• A DOUA TINERE
ȚE A UNEI FRESCE CE
LEBRE. Faimoasa frescă „Cina 
cea de taină" a lui Leonardo da 
Vinci, aflată într-o biserică din 
Milano, a avut mult de suferit 
de-a lungul vremii. Repetatele 
restaurări au reușit să oprească 
doar pentru un timp procesul 
de deteriorare. Cu patru ani in 
urmă au Început lucrările unei 
noi restaurări a frescei, care vor 
dura pînă în 1984. Carlo Ber-

telli, conducătorul delicatei ope
rații, declară că publicul va avea 
in față nu numai o operă salva
tă de la o distrugere lentă, ci va 
putea admira și frumusețea ei 
primară, alterată intr-o mare 
măsură de restaurările anteri
oare.

• TERMITE-GEO
LOGI. Poate exista o legă
tură între termite și exploră
rile geologice 7 Da, și incă o le
gătură directă, pentru că aceste 
insecte sapă galerii in pămint 
pină la adincimi de zeci de me
tri, aducind la suprafață bu
cățelele de rocă din care Iși con
struiesc mușuroaie ce ating une
ori 15 metri înălțime. Studiind 
acești adevărați „zgirie-nori“ ai 
lumii insectelor, geologii din

Zimbabwe obțin date prețioase 
asupra structurilor rocilor fără 
să aibă nevoie să recurgă la fo
raje. Un rol neobișnuit au ju
cat termitele în viața fermieru
lui Alister Fincham. Plimbin- 
du-se pe terenurile sale, a des
coperit un mușuroi de termite 
pe care străluceau pietricele 
roșii. Pietricelele s-au dovedit 
a fi... rubine. In prezent, bogatul 
zăcămint de pietre prețioase 
astfel descoperit se află în plină 
exploatare.

• NUMAI PENTRU 
FEMEI. „Emanciparea nu cu
noaște limite", scria un ziar 
austriac pe marginea unui eve
niment unic in felul său : crea
rea, la Viena, a unei edituri 
care va publica lucrări literare

create exclusiv de femei. Pri
mul pas al editurii va fi edita
rea unei culegeri, cuprinzind 
proză, versuri și eseuri aparți- 
nind unui număr de 52 de au
toare.
• PE URMELE „CA

LULUI AMERICAN-. Lu
crări de excavație efectuate pe 
malul fluviului Mapocho, in a- 
propiere de Santiago de Chile, 
în zona numită Noviciado, au 
prilejuit descoperirea, ia o a- 
dîncime de cîțiva metri, a oa
selor unui animal despre care 
se crede că a fost un exemplar 
din așa-numitul „cal american", 
dispărut cu aproximativ 20 000 
de ani in urmă. Cercetările care 
vor urma sint chemate să sta
bilească dacă ipoteza este în
temeiată.

pent.ru


PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

Acțiuni împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pace
„Dezarmarea — o necesitate 

vitală'
NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager- 

pres). — „Dezarmarea nu este un 
ideal utopic, ci o necesitate pentru 
o pace durabilă în lume", a decla
rat secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar. El a sub
liniat, totodată, necesitatea opririi 
cursei iraționale a înarmărilor, cu 
atit mai mult cu cît armele de dis
trugere în masă existente în arse
nalele statelor s-au perfecționat și 
s-au multiplicat in mod constant.

„Nu I — amplasării de noi 
rachete nucleare "

BONN 11 (Agerpres). — „Nicio
dată războiul nu trebuie să mai 
izbucnească de pe teritoriul ger
man ! ; propunerile Partidului Co
munist German in domeniul poli
ticii înfăptuirii securității" — sub 
titlul de mai sus, conducerea 
P.C. German a adoptat un docu
ment, în cadrul unei recente reu
niuni, prezentat de Herbert Mies, 
președintele P.C.G., într-o con
ferință de presă organizată la 
Bonn. La baza propunerilor noas
tre — a subliniat Herbert Mies
— stă teza că „niciodată războ
iul nu trebuie să mai izbucneas
că de pe teritoriul german ! In nici 
un fel de împrejurări, țara noastră 
nu trebuie să fie atrasă în aven
turi militare străine". Noi, comu
niștii din R.F.G., — a continuat el
— considerăm că este necesar ca 
în domeniul înfăptuirii securității 
să promovăm politica de coexisten
ță pașnică, de destindere, dezar
mare, de soluționare a conflictelor 
exclusiv pe cale pașnică. Chemăm 
Guvernul R.F.G. să anuleze acor
dul cu privire la amplasarea de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe terito
riul țării noastre.

HAGA 11 (Agerpres). — Grupa
rea parlamentară a Partidului Mun

cii din Olanda, care face parte din 
coaliția guvernamentală, a cerut 
ca guvernul să refuze definitiv să 
dea aprobarea privind amplasarea 
pe teritoriul Olandei a unor rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune. Această cerere a fost expri
mată în parlament de purtătorul 
de cuvint al fracțiunii.

„Preîntîmpinarea 
catastroiei nucleare — 

sarcină primordială 
a omenirii""

BERNA 11 (Agerpres). — Peste 
100 000 de elvețieni au semnat 
„Chemarea pentru pace, împotriva 
morții atomice". Documentul va fi 
adresat celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, prevăzută să 
se desfășoare în cursul acestui an 
la New York.

CAIRO 11 (Agerpres).-— Organi
zația de Solidaritate a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.) a dat 
publicității o declarație in care se 
arată că preintimpinarea unei ca
tastrofe nucleare, oprirea cursei 
înarmărilor și adoptarea de măsuri 
reale de dezarmare constituie sar
cina primordială a întregii omeniri. 
Documentul, publicat la Cairo in 
perspectiva celei de-a doua se
siuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii, evidențiază pă, in prezent, cind 
s-au acumulat arsenale nucleare 
pentru distrugerea întregii planete 
— dezarmarea a devenit o cerință 
vitală a intregii omeniri. Totodată, 
se arată că escaladarea cursei inar- 
mărilor, crearea de baze militare 
pe teritorii străine amenință inde
pendența țărilor în curs de dezvol
tare, pacea in întreaga lume. în 
această situație, încheie declarația, 
popoarele din Africa, Asia și Ame
rica Latină trebuie să participe ac
tiv la lupta împotriva cursei înar
mărilor, pentru pace și dezarmare.

„Sînt necesare eforturi sporite pentru frînarea 
deteriorării situației internaționale*

Declarațiile secretarului iederal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 11 (Agerpres). — Vor
bind in cadrul Adunării R.S.F. Iugo
slavia, secretarul federal iugoslav, 
pentru afacerile externe, Iosip Vrho- 
veț, a subliniat rolul mișcării de 
nealiniere in frînarea deteriorării 
periculoase a situației internaționale, 
precum și faptul că fiecare' stat tre
buie să-și rezolve singur problemele 
proprii, fără amestec și exercitarea 
de presiuni din afară — informează 
agenția Taniug.

Vorbitorul a arătat că destinderea 
a fost serios subminată de cursa

înarmărilor, ceea ce a ieșit cu putere 
in evidență în Europa. El a subliniat 
necesitatea de a se depune eforturi 
pentru desfășurarea cu succes a reu
niunii de la Madrid.

Vorbitorul a apreciat, în ansam
blu, ca foarte pozitivă cooperarea 
de bună vecinătate cu Italia, Austria, 
Ungaria, România și Grecia — no
tează agenția Taniug. Iugoslavia — 
a arătat el — se străduiește să con
tribuie la consolidarea proceselor 
care pot transforma regiunea Balca
nilor intr-o zonă a cooperării, încre
derii și securității.

LISABONA

Convorbiri portughezo-americane
LISABONA 11 (Agerpres). — Se

cretarul de stat al S.U.A., Alexander 
Haig, și-a încheiat vizita oficială la 
Lisabona, unde a conferit cu pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, cu primul ministru, 
Francisco Pinto Balsemao, precum și 
cu ministrul de externe, Andre Gon- 
zalves Pereira. După cum relevă

agenția France Presse, în cursul 
convorbirilor interlocutorii s-au re
ferit cu prioritate la relațiile Est- 
Vest, la situația din Namibia, pre
cum și Ia raporturile bilaterale, în 
primul rind de ordin economic.

Joi, Alexander Haig a sosit în 
Maroc.

lucrările Congresului sindical mondial
Cuvîntarea președintelui Consiliului Central al U.G.S.R.

HAVANA 11 (Agerpres). — La 
Havană au continuat lucrările celui 
de-al X-lea Congres sindical mon
dial.

In cadrul congresului a luat cu- 
vîntul tovarășul Cornel Onescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a prezentat activitatea 
sindicatelor din România în vederea 
mobilizării oamenilor muncii la în
deplinirea sarcinilor dezvoltării eco-

nomico-sociale a țării și îmbunătă
țirea pe această bază a condițiilor 
lor de muncă și viață. Totodată, con
ducătorul delegației .sindicale române 
a exprimat poziția mișcării sindicale 
din țara noastră in problemele ma
jore ale vieții internaționale actuale, 
hotărirea U.G.S.R. de a-șl aduce in 
continuare contribuția activă la dez
voltarea colaborării și înțelegerii in 
cadrul mișcării sindicale mondiale 
pornind de la interesele comune ale 
celor ce muncesc.

Conducători ai Republicii Islamice Iran au primit 
delegația cultului musulman din România

TEHERAN 11 (Agerpres). — O de
legație a cultului musulman din 
România, condusă de muftiul Iacub 
Mehmet, care se află intr-o vizită 
in Iran, a fost primită de aiatolahul 
Ruhollah Khomeiny și de președin
tele Republicii Islamice Iran, Seyed 
Aii Khamenei, de președintele Curții 
Supreme de Justiție, Moussavi Ar- 
debili, precum și de M. Ettemadian, 
viceprim-ministru și șef al organi
zației fundațiilor religioase.

Cu prilejul întrevederilor, evocînd 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, de
legația română a transmis felicitări 
cu ocazia celei de-a treia aniversări 
a victoriei revoluției islamice.

Oficialitățile iraniene au mulțu
mit pentru participarea delegației 
române la festivități, ca și pentru 
felicitările adresate, exprimind, la 
rîndul lor, urări de prosperitate și 
succes poporului român prieten.

★
Cu prilejul celei de-a treia ani-

versări a sărbătorii naționale a Re
publicii Islamice Iran, la Teheran a 
avut loc, joi, o paradă militară.

Âu participat reprezentanți ai con
ducerii iraniene, oaspeți de peste 
hotare.

FRANTA•>

Intrarea in vigoare a legii 
privind naționalizările

PARIS 11 (Agerpres). — Consiliul 
constituțional al Franței a respins, 
joi, recursul depus de opoziție îm
potriva legii privind naționalizările, 
adoptat la 5 februarie de Adunarea 
Națională. Agenția France Presse 
subliniază că în urma acestei deci
zii legea respectivă intră imediat in 
vigoare.

Hotărirea Consiliului constituțio
nal care, la jumătatea lunii ianuarie 
formulase rezerve față de citeva pre
vederi ale proiectului guvernamental 
inițial asupra naționalizărilor, pune 
capăt unei perioade de patru luni de 
polemică intre cabinetul condus de 
Pierre Mauroy și opoziție.

Așa cum s-a mai anunțat, legea 
asupra naționalizărilor prevede tre
cerea sub controlul statului a cinci 
mari grupuri industriale, a 36 de 
bănci particulare, a altor trei insti
tuții de credit și a două companii 
financiare.

Pentru reunificarea
PHENIAN 11 (Agerpres). — Comi

tetul pentru reunificarea pașnică a 
patriei a dat publicității o declara
ție in care propune convocarea unei 
conferințe comune a unor oameni 
politici din Nord, Sud și de peste 
hotare ca organizație consultativă 
pentru reunificarea patriei — infor
mează agenția A.C.T.C.

în declarație este relevată utilita
tea organizării unei asemenea confe
rințe cu participarea unor persona
lități, care s-ar constitui intr-o dezba-

pașnică a Coreei
tere multilaterală asupra reunif’cării 
patriei, și nu intr-o întilnlre bilate
rală Nord-Sud. Se propune ca la 
reuniune să ia parte 100 de oameni 
politici (50 din Nord, 50 din Sud, in
clusiv de peste hotare) care să dis
cute proiectul de intemelere a Repu
blicii Confederale Democrate Koryo
— proiect larg cunoscut deja in lume
— și toate celelalte proiecte posibile 
de reunificare și, in același timp, 
problemele colaborării și schimburi
lor dintre Nord și Sud.

ULAN BATOR, Plenara C. C. al P. P. R. M.
ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 

Luind cuvintul în cadrul plenarei 
C.C. al P.P.R.M., Jumjaaghiin Țe- 
denbal, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, s-a ocupat de o serie de pro
bleme ale dezvoltării economice a

țării. Relevind grija deosebită care 
se acordă dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, el a arătat 
că, în actualul plan cincinal, inves
tițiile capitale in agricultură sporesc 
cu 37,8 la sută, in comparație cu pe
rioada precedentă de cinci ani.

^RECUNOAȘTERI DEOSEBIT DE SEMNIFICATIVE?^

ORIENTUL MIJLOCIU „R.F.G. nu mai este
BEIRUT 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser -Arafat, a participat 
la o reuniune a Comitetului Central 
al mișcării de eliberare națională pa
lestiniană „Al Fatah", in cadrul că
reia a fost examinată situația din 
sudul Libanului, unde in ultima vre
me se constată o accentuare a ten
siunii, transmite agenția palestiniană 
de presă WAFA.

Au fost discutate, totodată, proble-

me actuale, pe plan arab și interna
țional, precum și rezultatele recen
telor vizite întreprinse in mai multe 
țări de Yasser Arafat.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a acceptat, 
în principiu, invitațiile de a vizita 
Siria, Libanul, Iordania, precum și 
Israelul, a declarat un purtător de 
cuvint oficial la sediul Națiunilor 
Unite din New York.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

un Eldorado pentru 
muncitorii străini*

Un comentariu al agenției France Presse
Sub titlul de mai sus, agenția France Presse 

a transmis un amplu comentariu despre condițiile 
și perspectivele tot mai precare ale muncitorilor 
imigranți în Republica Federală Germania, subli
niind că — în condițiile actualelor dificultăți eco
nomice pe plan mondial — guvernul federal este 
mai decis decît oricînd să stopeze venirea aces
tora în R.F.G.

i

PREMIERUL CONSILIULUI AD
MINISTRATIV AL R.P.D. CORE
ENE, Li Giong Ok, și-a încheiat 
joi vizita oficială efectuată timp 
de patru zile in Thailanda. în 
cursul vizitei, premierul coreean a 
avut convorbiri cu primul ministru 
thailandez, Prem Tinsulanonda, și 
cu alte oficialități. Au fost exa
minate aspecte legate de dezvolta
rea in continuare a relațiilor de 
cooperare bilaterală și probleme 
ale situației internaționale. A fost 
semnat *lin acord thailandezo-core- 
ean de ■ cooperare in domeniul co
municațiilor și al serviciilor poșta
le. De la Bangkok, premierul Li 
Gtonk Ok a plecat la Kuala Lum
pur, pentru o vizită în Malayezia.

LA GENEVA a avut 10c, joi, o 
nouă ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile cu privire la limitarea 
armamentelor nucleare în Europa 
— informează agenția T.A.S.S.

India acționează pentru consoli
darea stabilității în subcontinentul 
asiatic, pentru crearea unui climat 
de încredere și cooperare intre ță
rile din regiune — a afirmat Indira 
Gandhi.

timpul magnetic interplanetar și 
altele.

I

BRAZILIA ȘI ECUADOR se 
opun oricăror forme de încălcare a 
principiului egalității juridice între 
state și formării de blocuri în A- 
merica Latină, precum și interven
ției străine in evenimentele de pe 
continent, in special în cele din El 
Salvador, se arată în declarația 
comună semnată la Brasilia, in 
urma vizitei oficiale a șefului sta
tului ecuadorian, Osvaldo Hurtado. 
Declarația subliniază importanța 
dezvoltării colaborării și a coope
rării economice intre statele lati- 
no-americane și a întăririi proce
sului democratic pe continent

L

ÎNTREVEDERI INDIANO-SUE- 
DEZE. Joi au început convorbirile 
dintre primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, și primul ministru 
al Suediei, Thorbjoern Faelldin, 
care se află într-o vizită oficială la 
Delhi. Cu acest prilej, s-a exprimat 
dorința celor două țări pentru re
ducerea încordării internaționale, 
pentru dezarmare. în condițiile de
teriorării situației internaționale,

ZBORUL STAȚIILOR AUTOMA
TE „VENUS-13" și „VENUS-14" 
spre planeta Venus continuă. Cu a- 
ceste stații — se anunță de la Cen- 

. trul sovietic de telecomunicații cos
mice — s-au stabilit de 94 de ori 
legături prin radio. La 10 februarie, 
distanțele care separau stațiile de 
planetă erau de 7,7 și, respectiv, 
8,5 milioane kilometri. Zborul am
belor laboratoare de tip „Venus'", 
dotate cu aparate de producție so
vietică și franceză, prilejuiește e- 
fectuarea de noi explorări și cerce
tări legate de radiațiile cosmice,

O NOUA VICTIMA A APAR
THEIDULUI. Sute de mii de stu- 
denți și muncitori negri și albi din 
Republica Sud-Africană au adus 
joi un omagiu lui Neil Aggett, tî- 
năr lider sindical alb, mort săptă- 
mina trecută' in detenție.

Neil Aggett, medic în vîrstă de 28 
de ani, fusese arestat in noiembrie 
1981, în baza așa-zisei legi contra 
terorismului, care autorizează o 
detenție nelimitată fără inculpare 
sau proces. Potrivit versiunii au
torităților rasiste de la Pretoria, 
dr. Aggett a fost găsit spinzurat in 
celula sa, .săptămina trecută. înce
tări ale lucrului mergind de la un 
minut la o jumătate de oră au fost 
respectate în întreaga țară și au 
fost organizate reuniuni' publice. 
Universitatea Witwatersrand, din 
Johannesburg, unde dr. Aggett și-a 
făcut studiile, a fost închisă sim
bolic timp de o jumătate de oră.

DIZOLVAREA GUVERNULUI IN 
BANGLADESH. Guvernul Republi
cii Populare Bangladesh, format in 

‘urmă cu 77 de zile, a fost dizolvat 
de președintele țării, Abdus Sattar, 
relatează agențiile France Presse și 
Reuter. El a anunțat această hota- 
rire intr-o cuvintare radiodifuzată, 
precizind că va forma vineri un 
nou guvern cu o componență re
dusă.

Republica Federală Germania — 
se arată in comentariu — nu mat 
este Eldorado-ul de altădată pentru 
muncitorii străini. Asimilarea sau 
reîntoarcerea in țară — aceasta este 
de-acum inainte alternativa pentru 
cei circa 4,5 milioane „gastarbeiter" 
(„muncitori oaspeți") din R.F.G. 
(aproape 7,4 la sută din populația 
totală). Guvernul federal este mai 
decis decit aricind să stopeze ve
nirea lor in Germania occidentală.

Trebuie spus că cu cei aproape 
două milioane de șomeri, vest-ger- 
manii nu mai privesc cu aceiași 
ochi ca altădată pe muncitorii 
străini carp „debarcă" la ei. Aceș
tia, ale căror „prime generații" au 
sosit in R.F.G. in anii ’50, au parti
cipat, totuși, in mare măsură la 
„miracolul economic vest-german", 
prestind munci considerate adeseori 
degradante de către cei din țara lor, 
dar pe care șomerii vest-germani 
ar fi mulțumiți să le presteze 
astăzi.

In continuare, in comentariu se 
arată : Considerați altădată „exo
tici", „gastarbeite.r“-li, al căror 
procent atinge uneori 20 la sută din 
populația marilor orașe, nu mai 
sint acum decit tolerați și au de
venit obiect de dispute continue in
tre diferite partide politice. Astfel, 
potrivit unei statistici recente a In
stitutului demoscopic „Wickert", 
64 la sută din vest-germani apre
ciază că R.F.G. este pe punctul de 
a fi „invadată" de către străini și 
70 la sută din persoanele interogate 
s-au pronunțat pentru o sistare to
tală a imigrărilor.

Această opinie este susținută de 
membrii opoziției creștin-demo- 
crate (U.C.D.), adepți necondiționați 
ai întoarcerii „oaspeților" in țările 
lor. Guvernul social-democrat-libe
ral, dorind să frineze sosirea mun
citorilor străini, înclină mai degra
bă pentru o integrare maximă a 
celor care se află deja in R.F.G.

Aceste poziții divergente au dus 
in aceste zile la o violentă contro
versă in Bundestag. Dezbaterea a 
degenerat repede intr-o veritabilă 
confruntare politică ce depășește 
cu mult cadrul subiectului de pe or
dinea de zi.

In comentariu se arată că minis
trul de interne, Gerhart Baum, ex- 
puhind poziția guvernului, a reamin
tit ca puncte principale care ghi
dează acțiunea acestuia frînarea efi
cientă a sosirii de noi muncitori 
străini in R.F.G. — și, totodată, de
terminarea întoarcerii acestora in 
țara de origine.

in ce privește opoziția, -A.F.P. 
arată că după părerea lui Alfred 
Dregger (aripa dreaptă a U.C.D.) gu
vernul a intirziat foarte mult să a- 
bordeze în mod serios problema. Po
trivit lui Dregger, aceasta nu poate 
fi rezolvată decit prin întoarcerea 
muncitorilor străini in țările lor, sis
tarea imigrării nefiind suficientă. 
Dregger se opune, intre altele, voin
ței autorităților federale de a faci
lita procesul de asimilare a străi
nilor.

Dregger a apreciat, in sfirșit, că 
este necesar să fie combătută in 
mod mai eficient intrarea ilegală a 
străinilor in R.F.G., să fie întărit 
controlul autorizațiilor de ședere a 
acestora și să se pună capăt mun
cii ilegale și abuzurilor referitoare 
la dreptul de azil.

Germania occidentală pare, in 
orice caz, să fi atins limitele capa
cităților de absorbție, iar autorită
țile sint cu atit mai îngrijorate. 
Această îngrijorare este, dealtfel, 
împărtășită de întreaga presă din 
R.F.G., care, in frunte cu „Frankfur
ter Allgemeine", apreciază că, in 
pofida obligațiilor morale ale vest- 
germanllor față de muncitorii 
străini, punctul de saturație este de 
acum inainte atins — se arată in 
încheierea comentariului agenției 
France Presse.

LUCRĂR[LE COMITETULUI DE LA GENEVA

Obiectivul primordial: elaborarea unui program concret de dezarmare nucleară
Zilele trecute s-au deschis la Pa

latul Națiunilor din Geneva lucră
rile sesiunii din acest an a Comi
tetului pentru dezarmare. în cadrul 
actualei sesiuni a comitetului — 
creat, după cum se știe, ca urmare 
a hotăririlor adoptate la sesiunea 
specială din 1978 a Adunării Gene
rale a O.N.U. — urmează să fie 
dezbătute aspecte importante pri
vind problemele dezarmării nu
cleare, interzicerea armelor chimice, 
a armelor radiologice și a noilor 
arme și sisteme de arme de distru
gere în masă, definitivarea unui 
program global de dezarmare. Noua 
rundă de negocieri a comitetului este 
urmărită cu deosebit interes de 
opinia publică internațională, în 
perspectiva pregătirilor care se fac 
pentru cea de-a doua sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată în exclusivitate dezar
mării și programată să se desfășoare 
între 7 iunie și 9 iulie a.c. Ceă mai 
bună pregătire a acestui forum ar 
constitui-o înregistrarea de progre
se concrete pe calea negocierii în 
cadrul comitetului a unor acorduri 
autentice de dezarmare, pe măsura 
așteptărilor cercurilor celor mai 
largi ale opiniei publice.

Desigur, nu se poate afirma că ac
tuala sesiune a noului comitet de 
la Geneva a debutat sub auspicii 
politice favorabile. Dimpotrivă, viața 
Internațională este marcată de o 
atmosferă de tensiune și încordare, 
ca urmare a politicii imperialiste de 
forță și dictat, a ascuțirii contra
dicțiilor dintre state și grupuri de 
state, a perpetuării vechilor focare 
de conflict și apariției altora noi. 
în aceeași ordine de idei, nu poate 
fi apreciat ca pozitiv faptul că, Ia 
puține zile de la deschiderea sesiu
nii, un șir de state și-au anunțat 
intenția de a-și spori sensibil chel
tuielile militare. Cursa nesăbui
tă a înarmărilor a atins, astfei, 
proporții de-a dreptul alarman
te, constituind o povară tot mai grea 
pe umerii tuturor popoarelor și pu- 
nînd in pericol însăși existența lor
— ceea ce face și mai necesar să se 
acționeze de urgență pentru trece
rea la dezarmare. „Se poate afirma
— arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că niciodată piuă

acum nu a existat în lume o ase
menea acumulare de armament, în
deosebi nuclear. Potențialul atomic 
existent este in stare să distrugă 
lumea de mai multe ori. Asupra în
tregii omeniri, a generației actuale, 
ca și a celor viitoare, planează peri
colul uriaș al războiului nuclear 
care ar distruge minunatele roade 
ale evoluției naturii, cuceririle ști
inței, tot ce s-a realizat mai de preț 
pe planeta noastră, omul însuși, 
viața pe planeta noastră. In numele 
vieții, al dreptului fundamental al 
omenirii Ia viață,' la pace și liber
tate trebuie să ne unim eforturile 
spunind un NU hotărit cursei înar
mărilor, războiului, armamentelor 
atomice de orice fel, făcind totul 
pentru a impune dezarmarea și, in 
primul rind, dezarmarea nucleară, 
pentru a instaura o pace trainică pe 
păminl".

în această privință, sarcini de 
prim ordin revin Comitetului de la 
Geneva, chemat să angajeze nego
cierile de dezarmare pe calea acțiu
nilor practice, concrete. După cum 
este știut, în cursul anului trecut 
și-au continuat'activitatea cele patru 
grupe de lucru ale comitetului însăr
cinate cu negocierea unui tratat de 
interzicere a armelor chimice, a 
unui tratat de interzicere a armelor 
radiologlce, convenirea de măsuri 
care să garanteze securitatea state
lor neposesoare de arme nucleare și 
elaborarea unui program global de 
dezarmare. Deși în toate aceste do
menii s-gu înregistrat unele evoluții 
pozitive, în nici unul dintre ele nu 
s-a ajuns la finajizările necesare.

Desigur, pentru a răspunde obiec
tivelor pentru care a fost creat, co
mitetul are datoria, mai ales în ac
tualele condiții internaționale, să 
treacă de urgență de la stadiul unor 
dezbateri generale la faza negocieri
lor reale, concrete, la transpunerea 
în fapt a numeroaselor recomandări 
transmise prin rezoluțiile Adunării 
Generale a O.N.U.

Avind in vedere intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor nu
cleare, planurile privind amplasarea 
și dezvoltarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pericolul pe care îl reprezintă pentru 
omenire acumularea de astfel de

arme, țara noastră consideră că un 
loc prioritar trebuie să ocupe dezar
marea nucleară, oprirea producției, 
încetarea perfecționării și experi
mentării armamentelor nucleare, li
chidarea stocurilor existente și scoa
terea in afara legii a armamentului 
nuclear. Este cum nu se poate mai 
clar că unele progrese înregistrate 
la Geneva in anumite domenii cola
terale ale dezarmării nu pot consti
tui în nici un fel un substitut pen
tru măsurile urgent necesare de 
dezarmare nucleară.

Desigur, situația gravă creată în 
Europa și îndeosebi planurile pri
vind amplasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune pe continent 
impun de urgență realizarea de în
țelegeri pentru oprirea amplasării 
de asemenea rachete și înlăturarea 
celor existente, cit și in general a 
oricărui fel de armamente nucleare 
pe continentul nostru.

în prezent, în cadrul comitetului 
există, practic reunite toate condiții
le pentru o abordare de fond a pro
blematicii nucleare. La activitatea 
sa participă toate statele nucleare și 
un important număr de state nepo
sesoare de asemenea arme. Comite
tul dispune de posibilitate practică 
și de un mecanism adecvat de nego
ciere. în sfirșit, pină acum au fost 
avansate atit în comitet, cît și la 
O.N.U. numeroase propuneri vizînd 
realizarea de măsuri concrete de 
dezarmare nucleară. Esențial este 
acum ca toate statele să dea dova
dă de voința politică necesară pen
tru a se putea iniția negocierile in 
.acest domeniu de însemnătate vitală 
pentru soarta omenirii.

O atenție deosebită urmează a fi 
acordată in cadrul actualei sesiuni 
definitivării unui program global de 
dezarmare, astfel incit acesta să 
poată fi supus celei de-a doua sesi
uni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării. în 
elaborarea acestui program, nego
cierile desfășurate anul trecut au fă
cut unele progrese. Important este 
— și România nu o dată a subliniat 
acest lucru — ca diferitele docu
mente, programe, rezoluții etc. ne
gociate și adoptate in forurile in
ternaționale să nu rămină la stadiul

declarațiilor de Intenții, cl să fie 
realmente transpuse în viață.

Pe lingă problematica nucleară, 
pe agenda sesiunii sint incluse și 
un șir de teme specifice care pri
vesc alte arme și sisteme de dis
trugere în masă, cum ar fi armele 
chimice, cele radiologice ș.a. Pronun- 
țindu-se în favoarea finalizării nego
cierilor în aceste domenii, țara noas
tră este în același timp de părere că 
negocierile respective nu trebuie în 
nici un fel să afecteze prioritatea ab
solută pe care comitetul este chemat 
să o acorde problematicii nucleare. 
Fără îndoială, in elaborarea unor so
luții practice pentru negocierile de 
dezarmare un rol important poate 
și trebuie să revină oamenilor de 
știință, care, prin natura preocupă- 

* rilor lor, sînt in măsură să cunoască 
cel mai bine efectele armamentului 
nuclear. în general ale tuturor arme
lor de distrugere in masă, și să ple
deze, totodată, cu argumentele ina
tacabile pe care le au la indemină, 
pentru scoaterea lor în afara legii, 
ca o condiție a supraviețuirii ome
nirii. în acest cadru, crearea unei le
gături mal strinse intre Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva și 
oamenii de știință și organizațiile 
lor ar fi binevenită.

înfăptuirea procesului complex pe 
care îl constituie dezarmarea presu- 

. pune, așa cum evidențiază perma
nent țara noastră, adoptarea unor 
măsuri de reducere a înarmărilor și 
cheltuielilor militare. România a 
propus, așa cum se știe, înghețarea 
și reducerea cheltuielilor militare 
și folosirea sumelor astfel economi
site pentru dezvoltarea economică 
și socială a tuturor țărilor, cu prio
ritate a celor în curs de dezvoltare — 
un proiect de rezoluție in acest sens 
fiind aprobat și la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

O deosebită însemnătate pe ace
eași linie a măsurilor parțiale de 
dezarmare au și propunerile Româ
niei referitoare la reducerea arma
mentelor și efectivelor armate, re
tragerea trupelor străine în limitele 
frontierelor naționale, desființarea 
bazelor militare străine, renunțarea 
la demonstrații de forță la fron
tierele altor state, lichidarea blocu

rilor militare — orice pas înainte 
pe calea spre adoptarea și înfăptui
rea unor asemenea măsuri fiind de 
natură să contribuie la întărirea în
crederii intre state, la îmbunătăți
rea climatului politic general.

Iată tot atitea considerente care 
evidențiază că in condițiile actuale 
lucrările Comitetului de la Geneva 
capătă o semnificație deosebită, 
fiind necesar să se facă totul pen
tru a se imprima un spirit construc
tiv negocierilor, în vederea înche
ierii lor cu rezultate pozitive. Sem
nificație pusă și mai mult in evi
dență de faptul că aceste lucrări se 
desfășoară concomitent cu negocieri
le sovieto-americane — care au loc 
tot la Geneva ‘ — în problema limi
tării armelor nucleare in Europa. 
Apare limpede că intre aceste din 
urmă negocieri, în cadru bilateral, și 
negocierile in cadru multilateral ale 
comitetului există o relație de in
fluențare reciprocă, orice evoluție 
intr-un sens pozitiv sau negativ 
dintr-un for fiind de natură să se 
răsfringă direct asupra celuilalt.

Desigur, in înfăptuirea dezidera
tului vital al dezarmării un rol hotă- 
ritor revine opiniei publice, forțelor 
social-polltice celor mai largi, po
poarelor, adevărații făuritori ai is
toriei, care prin forța lor unită pot 
determina guvernele să acționeze in 
consens cu deziderate vitale de pace, 
de făurire a unei lumi fără arme 
și războaie. Marile acțiuni care au 
loc în prezent pretutindeni in lume, 
de la Bonn la Tokio și de la Haga la 
Paris, Londra, Roma și Lisabona, 
atestă un grad sporit de conștienti
zare a opiniei publice mondiale in 
fața pericolului unui război atomic, 
căruia popoarele ii spun un NU tot 
mai hotărit. Chemind la acțiune 
unită, energică și solidară a tuturor 
popoare’or pentru oprirea curse1 
înarmărilor, înlăturarea primejdie1 
nucleare și adoptarea fără intirziere 
a unor măsuri hotărite de dezarma
re, strălucita Inițiativă de pace a 
președintelui Nicolae Ceaușescu se 
înscrie astfel in sensul celor mai ar
zătoare cerințe ale intregii uma
nități.

Radu BOGDAN

Muncitori-imigranți au fost în permanență primii la concedieri. Acum, 
in condițiile accentuării fenomenelor de recesiune și șomaj in țările 
vest-europene. Imigranților li se cere tot mai insistent să se întoarcă in 
țările de oiigine. în fotografie . muncitori-imigranți in fața unui birou 

de plasare din Hamburg. j
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EFECTE ALE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE
TURCIA : Creșterea prețurilor 

produselor alimentare
ANKARA. Produsele alimentare 

s-au scumpit în Turcia,' în luna 
ianuarie a.c., cu 10—40 la sută, iar 
cele de uz casnic cu 15—25 la sută, 
informează presa din Ankara.

Scăderea 
producției industriale 

in Piața comună
BRUXELLES. — Producția in

dustrială a țărilor memb-e ale 
Pieței comune a scăzut anul trecut 
cu 2,5 Ia sută, a anunțat Oficiul di 
statistică al „celor zece", din Bru
xelles, potrivit agenției Reuter.

Uniunea economică belgo-lu- 
xemburgheză este confruntată în 
prezent cu serioase dificultăți. Po
trivit datelor publicate de Ministe
rul de Finanțe al Belgiei, deficitul 
balanței de plăți a uniunii a fost,

în primele 10 luni ale anului tre
cut, de 159.3 miliarde franci bel
gieni, depășind cu 19,2 miliarde 
franci nivelul perioadei corespun
zătoare a anului precedent

BENIN : Dificultăți accentuate 
de conjunctura internațională

COTONOU. — Adunarea Națio
nală Revoluționară a Republicii 
Populare Benin a examinat in pri
ma sa sesiune din acest an unele 
programe economice și bugetul 
pentru anul in curs, care totalizea
ză 47,3 milia-de franci CFA.

Ana’izind situării economiei ță
rii, Aduna—ii Națională Re 'olnțin- 
nară din Benin a constatat că ea 
este puternic influențat) de feno
menele perturbante ale econo
miei internationa’e. S-a re’evat cu 
acest prilej că persistă dificultățile 
în sectoarele agricol și Industrial, 
mai ales datorită crizei economice 
ce se manifestă pe multiple pla
nuri in lume.
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