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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
AU FOST DEZBĂTUTE Șl ADOPTATE

• Decretul privind majorarea și îmbunătățirea corelării, pe principii eco 
nomice, a prețurilor cu amănuntul la produsele*  agroalimentare.

• Decretul cu privire la majorarea retribuțiilor tarifare ale personalului 
muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii, a pensiilor și a altor drepturi care 
se acordă în raport de nivelul retribuțiilor sau pensiilor.

• Decretul privind majorarea retribuțiilor tarifare ale 
din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne.

mare
• Au fost, de asemenea, adoptate alte documente 
însemnătate pentru progresul

a avut 
de Stat 

Nicolae

. Viueri, 12 februarie, 
loc Ședința Consiliului 
prezidată de tovarășul 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

La lucrările ședinței au parti
cipat, ca invitați, viceprim-miniștri 
ai guvernului, miniștri, alți condu
cători de organe centrale, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

în concordanță cu Hotărirea șe
dinței de lucru comune a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a Republicii Socialiste 
România cu privire la reașezarea 
și corelarea pe principii economice 
a prețurilor produselor agricole 
și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimenta
re, creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor. Consi
liul de Stat a dezbătut și adoptat

Sarcini esențiale în economie
DEZVOLTAREA BAZEI DE MATERII 

PRIME Șl ENERGETICE A ȚĂRII
Conform hotărîrilor Congresului al Xll-lea, preve

derilor planului cincinal, cu ceea ce am stabilit pentru 
acest an, trebuie să punem un accent deosebit pe dez
voltarea bazei 
proprii.

de materii prime și a bazei energetice

NICOLAE CEAUȘESCU

și ener- 
profund 

plan pe

tovarășul

Din Valea Jiului, de la Motru, din 
Comănești și Filipeștii de Pădure, 
din Vilcea, Mehedinți, Banat sau Sf. 
Gheorghe primim/zilnic la redacție 
vești care marchează efortul coti
dian, deloc ușor, iar acum in plină 
iarnă în condiții cu atît mai grele, 
făcut de mineri pentru a da țării 
mai mult cărbune. Minerii din Valea 
Jiului, de pildă, anunță că au reali
zat peste plan in prima lună a anu
lui 105 tone de cărbune brun. De 
asemenea, la Combinatul minier 
Motru s-au extras suplimentar 2 360 
tone de cărbune. La rîndul lor, 
petroliștii din schelele de ex
tracție Timișoara, Tîrgoviște, Mo- 
șoaia-Argeș, Băicoi și Boldești ra
portează depășirea planului de pro
ducție pe luna ianuarie. Ști
rile care anunță asemenea succe
se in producție demonstrează tenaci
tatea și dăruirea cu care muncesc 
minerii și petroliștii din aceste uni
tăți, posibilitățile pe care le are 
economia noastră în privința crește
rii*  bazei de materii prime 
getice, caracterul realist, 
științific" al sarcinilor de 
1082.

Așa cum a subliniat 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
ședință comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, la plenara C.C, 
al P.C.R. din noiembrie anul trecut 
și la intilnirea cu activul de partid 
și de stat din județul Brașov, planul 
de dezvoltare economico-socială a 
țării pe acest an și în perspectivă, pe 
întregul cincinal, are ca obiectiv 
prioritar lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energie. Trebuie să 
se acționeze cu toată răspunderea 
pentru ca, in acest an, să fie realizat 
planul de producție, dar să se și re
cupereze o parte din nerealizările din 
1981 și, mai cu seamă, să fie creată 
baza necesară pentru producția din 
1983 și din anii următori. Nu este 
nevoie de nici o demonstrație spe
cială pentru a înțelege că îndepli
nirea sarcinilor de plan ih in
dustria construcțiilor de mașini, 
In industria ușoară sau alimentară, 
in industria chimică, realizarea o- 
biectivelor de ansamblu ale dez
voltării economice și creșterii ni
velului de trai depind in mod hotă- 
ritor de extinderea bazei de materii 
prime și energetice în țară. Cu atit 
mai mult este nevoie să se acționeze 
pentru valorificarea mai intensă a 
resurselor proprii de materii prime 
și energie, cu cit — în condițiile 
accentuării crizei economice, îndeo
sebi a crizei energetice — prețurile

Decretul privind majorarea și îm
bunătățirea corelării, pe principii 
economice, a prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimcn- 
tare, Decretul cu privire la majo
rarea retribuțiilor tarifare ale per
sonalului muncitor, a alocațiilor de 
stat pentru copii, a pensiilor și a 
altor drepturi care se acordă în ra
port de nivelul retribuțiilor sau 
pensiilor, precum și Decretul pri
vind majorarea retribuțiilor tari
fare ale personalului militar din 
Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne.

în continuarea problemelor în
scrise pe ordinea de zi, Consiliul 
de Stat a discutat și adoptat : De
cretul privind modificarea prețuri
lor de producție și de livrare la 
unele materii prime și produse, 
precum și a tarifelor la unele ser
vicii prestate unităților socialiste ; 
Decretul privind scoaterea din 
funcțiune a fondurilor fixe și de
clasarea unor bunuri materiale din

acestora au crescut puternic pe plan 
internațional și trebuie să reducem 
continuu importurile.

Ca atare, dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime*  a țării, 
satisfacerea intr-o măsură cit mai 
mare a necesităților economiei na
ționale din resurse interne sint 
obiective care trebuie să stea in 
centrul atenției tuturor oameni
lor muncii din sectoarele Industriei 
extractive și de producere a energiei 
electrice, din metalurgie, chimie, in
dustria materialelor de construcții. 
Este semnificativ în acest sens fap
tul că, in acest an, țara noastră ur
mează să-și acopere din resurse in
terne 83 la sută din energia primară, 
95—98 la sută din necesarul de la
minate și țevi, peste 80 la sută din 
cel de metale neferoase, circa 70 la 
sută din necesarul de fibre și fire 
textile. Sînt prevederi a căror reali
zare va asigura o mai mare sta
bilitate aprovizionării tehnico-mate- 
riale, dezvoltării economiei națio
nale în general. De aceea, înde
plinirea lor riguroasă trebuie să con
centreze eforturile tuturor oamenilor 
care lucrează in sectoarele producă
toare de materii prime și resurse 
energetice. Cum, prin ce căi și în ce 
direcții trebuie să se acționeze cu 
precădere în acest an 7

îndeplinirea și depășirea planului 
de producție in toate unitățile din 
industria extractivă reprezintă, fără 
îndoială, una din primele condiții 
pentru dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și energetice. Este 
limpede că de realizarea integrală, 
ritmică a producției de materii pri
me și materiale energetice depinde 
bunul mers al activității In toate 
celelalte sectoare de activitate ale 
economiei naționale. în nici o uni
tate, procesul de producție nu se 
poate desfășura normal fără o bună 
aprovizionare cu materii prime și 
energie. Dar pentru ca mașinile și 
instalațiile să poată fi alimentate cu 
energie, iar magaziile de materiale 
să fie bine aprovizionate trebuie , în 
primul rînd să producem. Să produ
cem cantități sporite de materii 
prime, energie și combustibili. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut, și din 
nou, la recenta întîlnlre cu activul 
de partid și de stat de la Brașov, 
prevederile de plan pe 1982 Ia pro
ducția de cărbune și petrol, la 
producția de minereuri, tn general 
de materii prime trebuie considerate 
ca minime, creșterile suplimentare 
de producție fiind nelimitate.

T

administrarea unităților socialiste 
de stat; Decretul privind aproba
rea normelor de furajare, pe specii, 
categorii de animale și păsări și . 
pe unitate de produs, pentru uni
tățile agricole socialiste, precum și 
unele măsuri pentru utilizarea efi
cientă și rațională a furajelor.

în cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a examinat proiectul legii 
privind organizarea producerii și 
folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri și a hotărît să fie supus 
dezbaterii publice și apoi spre 
adoptare Marii Adunări Naționale.

Totodată, Consiliul de Stat a ho
tărît ca Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și consiliile popu
lare să ia măsuri pentru organi
zarea muncii, cunoașterea, însuși
rea și aplicarea experimentală a 
prevederilor proiectului legii, în 
toate unitățile agricole, de stat și 
cooperatiste.

Putem spune deci că minerii, toți 
oamenii muncii din industria extrac
tivă au un cîmp de activitate neli
mitat, au posibilitatea și trebuie 
să-și pună în valoare întreaga pri
cepere și hărnicie pentru a realiza 
producții suplimentare de materii 
prime în acest an. Activiștii de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii din aceste sectoare economice au 
Îndatorirea să acționeze cu toată 
energia, în spirit revoluționar, mun
citoresc pentru a da patriei mai 
mult cărbune, mai mult petrol, mai 
multe materiale energetice, mai mul
te minereuri și materii prime. Cit 
de vibrantă și insuflețitoare este 
chemarea adresată de secretarul ge
neral al partidului minerilor, petro
liștilor, oamenilor muncii din toate 
sectoarele producătoare de materii 
prime : „Faceți totul, dragi tovarăși, 
pentru a răspunde cerințelor între
gii națiuni, asigurați intr-o măsură 
cit mai însemnată necesitățile de 
energie și materii prime ale econo
miei noastre naționale, ale poporu
lui !“

Răspunzînd acestei chemări, mine
rii care lucrează in subteran, exca- 
vatoriștii care extrag lignitul in 
cariere la suprafață, toți lucrătorii 
din industria extractivă au datoria 
patriotică, de mare răspundere de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
a spori zi de zi, cantitativ și cali
tativ, producția de cărbune, de pe- 

* trol, de substanțe minerale utile. 
Desigur, sarcinile prevăzute de pla
nul pe acest an sînt deosebit de 
mobilizatoare. Referindu-ne numai 
la cărbune, de exemplu, dimensiu
nile eforturilor, care trebuie făcute 
apar și mai evidente dacă avem în 
vedere că, față de realizările anului 
trecut, producția totală urmează să 
fie in acest an mai mare cu circa 
22 la sută, din care cu 24,1 la sută 
la lignit și cărbune brun și cu 
14.3 la sută la huilă. Sînt sarcini 
care trebuie îndeplinite ritmic, inte
gral, pentru a se asigura buna apro
vizionare a termocentralelor care 
produc energie electrică pe bază de 
lignit, cantități cît 
bune cocșificabil 
metalurgică.

întărirea ordinii 
losirea Ia întreaga 
lajelor din dotare 
principale de acțiune pentru spo
rirea producției de materii prime și 
materiale energetice. Evident, in ba
zinele carbonifere și schelele de ex-

Ion TEODOR

mai mari de căr- 
pentru industria

ți disciplinei, In
capacitate a uti- 
constituie direcții

(Continuare in pag. a V-a)
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economic și social al

nar și plenipotențiar al Japo
niei în țara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Președintele Republicii Socialis- 
România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a primit, vineri, pe Ta-

«
kaaki Hasegawa, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate ambasador extraordi-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

In cadrul larg, democratic al adunărilor din întreaga țară
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personalului militar

*

*

*

*

*

și reglementări de 
țării.

Consiliul de Stat a examinat și 
ratificat : Tratatul de prietenie și 
cooperare dintre Republica Socia
listă România și Republica Zim
babwe, semnat la București la 17 
noiembrie 1981 ; Acordul din- 

v tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului 
Maroc privind protejarea, încuraja
rea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor, semnat la București la 
11 septembrie 1981 ; Convenția 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Belgiei cu privire 
la recunoașterea hotărîrilor judecă
torești referitoare 
nată la 
1980.

Toate 
fost, în 
avizate favorabil de comisiile per
manente ale Marii Adunări Națio
nale, potrivit competenței acestora, 
precum și de către Consiliul Le
gislativ.

la divorț, sem- 
la 6 noiembrieBruxelles

decretele 
prealabil,

menționate au 
examinate și

mureș: Economii
de energie electrică

Preocupați în permanență de gă
sirea' și aplicarea unor soluții teh
nice care să contribuie la reducerea 
consumurilor de energie și com
bustibil, la creșterea întregii activi
tăți de producție, oamenii muncii 
din industria județului Mureș au 
obținut, de la începutul anului și 
pînă în prezent, importante econo
mii de energie electrică. Ei au eco
nomisit, intre altele, 18 347 mega- 
wați-oră energie electrică, cele mai 
însemnate economii înregistrîndu-le 
Combinatul chimic „Azomureș", în
treprinderea de faianță și sticlă din 
Sighișoara și I.P.L. Reghin, De re
marcat că aceste economii au fost 
realizate în condițiile în care Com
binatul „Azomureș" a realizat, în 
prima lună a anului, o producție 
suplimentară in valoare de 10,6 mi
lioane lei, iar întreprinderea „Elec,- 
tromureș" și-a îndeplinit planul 
producției-marfă in procent de 
100,1 la sută. (Gheorghe Giurgiu).

CHEMAREA SATULUI NATAL
îl READUCE ACASĂ PE TINERI

— ...Și-atunci am apelat 
la fiul meu, care lucra ca 
electrician Intr-o întreprin
dere din Constanța, l-am 
spus așa : „Vino, măi băie
te, să lucrezi la noi, avem 
mare nevoie de unul ca 
tine în zootehnie, că vrem 
să ne punem la punct 
acolo cu mecanizarea și cu 
toate instalațiile. Și dacă 
tu, fiul meu, n-o să mă 
înțelegi, atunci cine...". 
Și-atunci el a zis: „Da, măi 
tată, aș veni eu să lucrez 
la voi, că mi-ar place, aș 
fi acasă, nu m-aș mal află 
tot timpul călare pe trenuri 
și pe autobuze făcind na
veta, mi-ar place și munca 
de aici, că multe lucruri 
bune aș ști să fac, dar, 
vezi lu, mai e ceva, voi 
nu mi-ați putea asigura re
tribuția pe care o am eu 
acolo, la întreprindere. Și 
am și eu nevoie, că-s tinăr 
și vreau să-mi fac haine și 
o casă și cite și mai cite...“. 
Și-atuncea eu i-am zis că 
pentru inceput s-ar putea 
să fie chiar așa cum zice 
el, n-o să putem să-i dăm 
chiar atit, dar iată, lucru
rile merg spre bine și la 
noi, sîntem hotăriți să 
schimbăm din temelii lu
crurile, ne-am și pus pe 
treabă vîrtos, am reorgani
zat totul, nu se poate să nu 
fi băgat și el de seamă... Și 
iată, și din partea statului 

^se vede un efort serios in

APROBARE UNANIMĂ, ANGAJARE 
FERMĂ, RESPONSABILĂ

Discutînd despre reașezarea prețurilor la produsele ali
mentare, oamenii muncii își exprimă sprijinul față de mă
surile adoptate, angajamentul de a obține, prin rezultate 
superioare în producție, recuperarea fondurilor alocate 

pentru majorarea retribuțiilor
PAGINA A ll-A

teri, colectivul de oameni ai muncii de la secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din 
Capitală a discutat deschis, muncitorește, despre recentele măsuri de majorare a prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, despre modul in care va acționa pentru a recupera prin eforturi proprii fondu

rile alocate de stat pentru compensații Foto: Sandu Cristian

Cauze și efecte ale creșterii prețurilor
pe piețele internaționale

Nicolae 
mari 

și de o intensitate deose- 
viața economică internațio-

formă sau alta, toate sta-

Tendința de creștere rapidă și ge
nerală a prețurilor internaționale 
constituie una dintre expresiile cele 
mai concludente ale actualei crize 
economice mondiale. Alimentată de 
cheltuielile fabuloase pe care le an
trenează cursa înarmărilor, de per
petuarea crizelor globale — în pri
mul rînd, «friza energetică și criza 
valutar-flnanciară — de perturbă
rile grave provocate de recrudes
cența prbtecționismului comercial' și 
de politica spoliatoare a dobînzilor 
înalte practicată de capitalul finan
ciar, adîncirea crizei mondiale a de
clanșat — cum formula deosebit de 
pregnant tovarășul 
Ceaușescu — „o furtună dă 
proporții 
bită" în 
nală.

într-o 
tele lumii, independent de orîndui- 
rea socială sau de nivelul lor de 
dezvoltare, resimt efectele furtunii 
amintite. Semnificativă în acest sens 
este situația economică din țările ca
pitaliste dezvoltate industrial. în 
deceniul anilor ’60, produsul intern 
brut al acestor țări a crescut anual 
într-un ritm care a oscilat intre 3,8 
și 6,3 la sută, in timp ce creșterea 
anuală a prețurilor nu a urcat nici
odată pînă ia 5 la sută. După 1974, 
pe ansamblul acestui grup de țări, 
producția bate pasul pe loc, iar rit
mul de creștere a prețurilor s-a du- 

• blat. Uneori, produsul intern brut a 
scăzut chiar în mod absolut și — 
Cu excepția unui singur an, 1976, cînd 
de fapt în majoritatea țărilor occi
dentale nu s-au compensat scăderile 
din 1974 și 1975 — nu a mai în
registrat niciodată o creștere de 
peste 3,8 la sută. în schimb, creș
terea anuală a prețurilor nu a 
coborît sub 8 la sută, iar uneori a 
urcat la peste 13 la sută. Intr-o se
rie întreagă de țări (S.U.A., Franța, 
Anglia, Italia),, reducerea ratei in-

sigur, cunoașteți și dum
neavoastră destule.

Se întorc. Urniți, desigur, 
de chemări puternice, con
vinși de temeinice argu
mente. Pentru că nu e o 
hotărire ușor de luat. E o 
opțiune de viață și, de la 
o virstă încolo, pentru 
toată viața. Odată plecat 
din sat, odată statornicit la 
oraș, cu un rost fie el și

dreptat spre agricultură, 
bate un vint bun pentru 
noi... Și cine muncește cu 
seriozitate n-are a se teme 
de nimic ; el, fiul meu, 
poate veni liniștit înapoi. 
Și-a venit, și-acuma-i aici, 
face treabă bună și-i mul
țumit și iată, după el încep 
să se la și alții... „Măi, 
dacă ?i băiatul președinte
lui s-a întors să lucreze la

ÎNSEMNĂRI 

ce-a-pe, atunci • fi ceva", 
mi-au spus oamenii că așa 
au început să discute între 
ei unii tineri...

Lucrul acesta pe care 
mi-l istorisea, mai zilele 
trecute, Gheorghe Gorun, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție din 
Poarta Albă (Constanța), nu 
e deloc o simplă intimpla- 
re. întoarcerea în sat, la 
treburile agriculturii, a ti
nerilor plecați, oarecum în 
masă, pentru a deveni oră
șeni, începe să devină un 
curent, un proces social. E 
un început... L-am in.tiln.it, 
în proporții masive, la Ce- 
zienl (in Olt), la Luncavița 
(în Tulcea), la Drăgănești- 
Vlașca (in Teleorman), ni 
s-a vorbit despre multe 
alte asemenea locuri și, de-

abia In curs de a deveni 
statornic, nu-i ușor să te 
hotărăști, a doua oară, 
pentru un drum in viață 
(altul), pentru o profesie 
(aceeași și poate chiar 
alta).

Și totuși, se întorc.
Ca în cazul tînărului fiu 

al lui Gheorghe 
(convins de 
a știut să-i 
cunoștință 
perspectivă 
tiv îmbietoare) sau ca in 
alte sute și sute de cazuri 
(in care argumentele li 
s-au înfățișat singure), me
reu mai numeroși tineri 
redescoperă universul de 
muncă al satului, al agri
culturii, găsind, in noile 
sale dimensiuni, atracții 
care să atirne mai greu in

Gorun 
tatăl său, care 

înfățișeze, in 
de cauză, o 
reală și efec-

flației sub 10 la sută a devenit un 
• principal obiectiv de politică eco
nomică, neatins, totuși, nici in 
anul 1981. Scăpată de sub con
trol, inflația a devenit galopantă, 
împletindu-se cu recesiunea și cu 
sporirea șomajului de masă la di
mensiuni necunoscute în ultima ju
mătate de secol. Economiștii oc
cidentali utilizează astăzi un termen 
special, „stagflație" (stagnare plus 
inflație), pentru a Caracteriza situa
ția economică a acestor țări.

Fără îndoială, agravarea crizei
4

Costin MURGESCU 
directorul Institutului de Economie 

Mondială

mondiale — care se manifestă pu
ternic in țările capitaliste — influ
ențează, într-o, măsură mai mare 
sau mai mică, și situația economică 
a țărilor socialiste, dar lovește cel 
mai greu in țările în curs de dezvol
tare ; în anul 1981, de exemplu, pro
dusul intern brut a crescut în Ame
rica Latină cu 1,2 la sută, iar prețu
rile cu 50 la sută.

Am insistat, în mod special, asu
pra situației din principalele țări 
capitaliste deoarece — prin pozițiile 
cheie deținute în sistemul economic 
mondial — acestea reușesc să trans
fere dificultățile proprii asupra în
tregii evoluții a conjuncturii econo
mice internaționale. Este bine știut, 
de pildă, că jefuirea colonialistă a 
resurselor lor petroliere și majora
rea prețurilor la care importă pro
dusele manufacturate din statele ca
pitaliste au constituit punctul de 
plecare al succesivelor ridicări ale 
prețului țițeiului practicate în ulti
mul deceniu de țările membre ale 
O.P.E.C. Politica țărilor capitaliste 
care pretextau necesitatea de a-și 

A

țărani ca să le in- 
pe de-a-ntregul. 
că numai unui ță- 
spune ceva mirosul

balanță decît cele pentru 
care aleseseră, inițial, ora
șul. Care ar putea fi a- 
ceste atracții ? Trebuie să 
te fi născut la țară și din 
părinți '" 
țelegi 
Pentru 
ran îi .
pămintului, primăvara. Nu
mai unui țăran i se dezvă
luie farmecul drumului 

' dintre lanuri și cite alte 
farmece or fi știind cim- 
piile și satul. Dacă la ele 
se adaugă, cum se și in- 
timplă acum (odată cu 
noile reglementări privind 
retribuirea și organizarea 
muncii în unitățile agricole 
cooperatiste), perspectiva 
unor substanțiale avantaje 
materiale (grație cărora 
atributele civilizației urba
ne pot deveni mai preg
nant și ale satului) ce l-ar 
mai putea ține la oraș pe 
un tinăr • fiu de țăran ? 
Distracțiile ? Și le poate o- 
feri, la el acasă, mult mal 
pe gustul său, in condițiile 
in care se va găsi acolo cu 
alți și alți consăteni din 
generația sa.

Dar pe tema asta e 
încă mult de' discutat și o 
vom face in coloanele zia
rului nostru, invitindu-i pe 
tinerii înșiși să-și spună 
cuvintul.

Mihai CARANFIL/

*

3

economice 
rind, mărirea 

serioase 
balanțelor 

tuturor 
de țiței, în pri- 
în curs de dez- 
exemplu, Româ- 
țițeiul importat, 

naționale, cu

ușura „factura petrolieră" prin ma
jorări inflaționiste de prețuri la pro
dusele lor de export, în special la 
tot mai importantele furnituri mi
litare, și a O.P.E.C. care invoca ne
cesitatea de a apăra puterea de 
cumpărare a statelor membre, s-a 
soldat cu creșterea vertiginoasă a 
prețurilor internaționale la țiței, 
produs de importanță vitală pen
tru ’ întreaga dezvoltare economico- 
socială contemporană.

Intre 1 ianuarie 1973 și 1 Ianuarie 
1982, prețul de referință internațio
nală la țiței a crescut astfel de pes
te 16 ori, ceea ce a avut efecte in 
lanț asupra dezvoltării 
mondiale. în primul 
facturii petroliere a pus 
probleme suplimentare 
comerciale și de plăți ale 
țărilor importatoare 
mul rind ale celor 
voltare. în 1980, de 
nia a plătit pentru 
necesar economiei
aproape 1,5 miliarde de dolari mai 
mult decît în 1979, numai ca efect 
al majorării de preț intervenite in 
interval de un an.

In toate țările a crescut costul real 
al energiei. Calculat pentru ansam
blul principalelor șapte țări indus
trializate (S.U.A., Japonia, R.F. Ger
mania, Franța, Anglia, Italia și Ca
nada, dintre care unele ele însele 
mari producătoare de țiței), prețul 
real al energiei a crescut cu peste . 
82 Ia sută în ultimii șapte ani. în 
același timp, in virtutea intercondi- 
ționărilor și influențelor reciproce, 
prețul la țiței a' antrenat creșteri 
sensibile și la celelalte materii pri
me, ca și la produsele manufactu
rate. Conform statisticilor O.N.U., 
prețurile internaționale — calculate 
ca indice agregat paptru toate pro
dusele — au crescut 'cu 74 la sută 
numai în intervalul 1975—1980. Indi
cele Institutului de Economie Mon
dială arată, în pofida efectului de
presiv pe care criza din țările capi
taliste l-a avut anul trecut asupra 
prețurilor internaționale, că acestea 
erau totuși, în 1981, la materiile pri
me industriale, de 2,4 ori mai man 
în raport cu perioada premergătoa
re primului șoc petrolier.

Economiștii sînt unanimi In a 
considera că trebuie să se abando
neze ideea unei posibile reveniri Ia 
un cost redus al materiilor prime ; 
economia mondială trebuie să se a- 
dapteze la o epocă a costurilor înal
te. Intr-adevăr, efectele propagate ale 
creșterii prețurilor la resurse ener
getice și Ia alte produse de bază se 
resimt in toate ramurile producției
(Continuare in pag. a Vl-a)

BUZĂU
i

Producție fizică 
peste pian

Desfășurînd in ritm susținut 
întrecerea socialistă, colectivele 
de oameni ai muncii din unită
țile industriale ale județului 
Buzău au încheiat luna ianuarie 
cu un bilanț rodnic. Astfel, pre
vederile de plan în profil teri
torial la producția-marfă indus
trială au fost depășite cu 20 
milioane lei, volumul acestui in
dicator fiind mai mare, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
cu 74,5 milioane lei. Dintre pro
dusele livrate suplimentar in a- 
ceastă perioadă economiei na
ționale menționăm : 35 tone 
plase sudate, 202 tone utilaje 
tehnologice pentru chimie. 739 
metri cubi de prefabricate din 
beton armat. 91 000 metri pătrați 
de țesături. (Stelian Chipcr).

in.tiln.it
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în cadrul larg, democratic al adunărilor din întreaga tară:
APROBARE UNANIMĂ, ANGAJARE FERMĂ, RESPONSABILĂ

Discutind despre reașezarea prețurilor la produsele alimentare, oamenii munții iși exprimă sprijinul față de măsurile adoptate, 
angajamentul de a obține, prin rezultate superioare in producție, recuperarea fondurilor' alocate pentru majorarea retribuțiilor

„0 acțiune obiectiv necesară economic 
- realizată cu deosebită grijă față de om“

„Asentimentul nostru deplin va fi întărit 
prin fapte de muncă"

„Interesele cetățenilor de la orașe și sate 
-strîns unite, de nedespărțit"

Colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprin
derea de mecanică fină, din 
București — întrunit pe a- 
teliere și secții — a discu
tat cu deosebit simț de 
răspundere despre măsuri
le privind reașezarea și co
relarea pe principii econo
mice a prețjirllor produse
lor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției perso
nalului muncitor, a aloca
ției de .stat pentru copii și 
a pensiilor. Am asistat la 
adunarea colectivului sec
ției I, care reunește circa 
350 de oameni. Au luat 
cuvîntul numeroși vorbi
tori, care au evocat argu
mentele atit de convingă
toare și adevărate, expri
mate clar și concret în re
centele cuvîntări ale secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Participanții la 
cuvînt au arătat că hotărî- 
rile sînt menite să asigure 
generalizarea aplicării cri
teriilor eficienței economi
ce și la nivelul agricultu
rii, al industriei prelucră
toare, punîndu-se premise
le unei viguroase sporiri a 

producției de bunuri agro
alimentare. „Aceste hotărîri 
nu ne-au luat prin sur
prindere — spunea, de pil
dă. muncitorul Dumitru 
Găină. Le așteptam de mai 
multă vreme, pentru că e- 
rau necesare, erau inevi
tabile. Știm cu toții — mai 
mult de jumătate dintre noi 
sintem de la țară — cit de 
greu se realizează produ
sele alimentare pe care noi, 
aici, le cumpăram cu bani 
puțini, cu mult sub prețul 
lor real“. „Este o datorie 
a noastră muncitorească de 
a dovedi înțelegere și de 
a-i ajuta, încă o dată, și pe 
această cale, pe tovarășii 
noștri de la sate, de a e- 
chilibra veniturile noastre 
și ale lucrătorilor ogoarelor 
— sublinia maistrul Ghiță 
Mihai. Toate acestea sint 
spre binele nostru, al tutu
ror, pentru că numai așa 
vom putea avea o abun
dență și varietate de pro
duse agroalimentare, dis- 
punînd de o putere de cum
părare nemicșorată".

Vorbitorii au arătat, tot
odată, că recentele măsuri 
adoptate pun într~o nouă și 
puternică lumină adincul 
umanism al orinduirii pe 

care o edificăm, adevărul 
că. pentru partidul și sta
tul nostru, fericirea și bu
năstarea omului sînt obiec
tivul suprem. Iar faptul că 
majorarea prețurilor se 
face concomitent cu acor
darea unor compensații la 
toate categoriile de oameni 
ai muncii este încă o do
vadă grăitoare în acest 
sens. Dar acest lucru, sub
linia pe bună dreptate 
Ion Negrea, secretar ad
junct al comitetului de 
partid din întreprindere, o 
idee susținută și de mun
citorii Tudor Șuță, Petre 
Pirîu, Cristina Neagu și 
maistrul Dumitru Stoian, 
ne îndeamnă pe noi toți la 
eforturi și mai mari, la o 
muncă tot mai rodnică, 
pentru ca, prin sporirea 
productivității și eficienței, 
să asigurăm gospodărirea 
cit mai bună a avuției ob
ștești, creșterea neîntrerup
tă a venitului național, 
încă o dată deci — au sub
liniat ei — să facem do
vada că în faptele noastre 
stau înseși izvoarele bună
stării noastre.

Vlalcu RADU

în cadrul secțiilor și al 
atelierelor din peste 20 de 
unități economice din Bu
zău, Rîmnicu Sărat și Ne- 
hoiu au avut loc adunări 
în care oamenii muncii au 
discutat despre noile mă
suri privind prețurile pro
duselor agroalimentare.

Prezenți la cîteva din 
adunările care au avut loc 
in secțiile și atelierele în
treprinderii „Textila", am 
reținut cîteva opinii și an
gajamente.

Astfel, in cuvintul său, 
Iulia Macovei, maistru la 
atelierul finisaj, a ținut să 
precizeze : „Odată și odată 
trebuia întreprinsă această 
acțiune — in alte țări, chiar 
socialiste, de mult s-au 
făcut reașezări de prețuri. 
Nu mai spun de celelalte 
țări, occidentale, unde măr
furile se scumpesc cu ade
vărat de Ia săptămînă la 
săptămină. La noi, In pri
mul rind, după cum se 
vede, se trece la reașezarea 
prețurilor cu mult mai tir- 
ziu decît la alții. în al doi
lea rînd, aceasta se face în 
spiritul echității și drep
tății socialiste, oamenii 

muncii primind compensa
ții Incit să nu li se micșo
reze puterea de cumpărare. 
Desigur, cele 25 de miliar
de lei cit înseamnă aceste 
compensații n-au căzut din 
cer, nu au fost oferite de 
vreun alt stat, ci reprezin
tă rodul muncii noastre, pe 
care nu trebuie să-l dimi
nuăm. De aceea, așa cum 
ne-a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să re
cuperăm cel puțin 30 la 
sută din această sumă 
pînă la sfîrșitul anului 1982, 
pentru binele nostru, pen
tru bunăstarea întregii so
cietăți. Consultîndu-mă cu 
tovarășele mele de muncă 
am ajuns la concluzia că 
ne putem angaja să reali
zăm peste plan 20 000 metri 
pătrați de țesături cu mi
nimum de consum de ma
terii prime și energie".

„Măsurile adoptate sint 
pe deplin raționale — a 
spus în cuvîntul său 
maistrul Dinu Coman, de 
la secția de vată. în actua
la criză economică mon
dială, cînd prețurile la ma
teriile prime s-au dublat șl 
chiar triplat, România nu 

putea face abstracție de a- 
cest lucru. Păstrarea pre
țurilor de acum 15—25 de 
ani la unele produse ar fi 
dus la apariția unui deze
chilibru economic, cu efect 
negativ asupra noastră în
șine".

în numele colectivului 
de Ia secția vopsitorie, 
muncitorul Constantin Pre
da s-a angajat ca, prin 
întărirea disciplinei și a 
răspunderii la fiecare loc 
de muncă, in 1982 să nu se 
mai înregistreze nici un 
metru pătrat de țesătură 
rebutată, iar consumul de 
coloranți din import să fie 
redus cir 10 la sută.

Tînărul și harnicul colec
tiv de textiliști buzoieni, 
prin numeroasele angaja
mente luate în cadrul adu
nărilor desfășurate, răs
punde cu promptitudine și 
hotărîre chemării adresa
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — de a contri
bui cu toate forțele și prin 
toate mijloacele la creș
terea bunăstării întregului 
popor.

Stellan CHIPER

Sala de festivități a în
treprinderii de mașini-u- 
nelte și agregate, unitate 
reprezentativă pentru eco
nomia Capitalei, s-a um
plut pînă la ultimul loc. 
Muncitorii, inginerii, maiș
trii, tehnicienii prezenți 
în hala mașini grele, lo
cul unde se concretizează 
două treimi din producția- 
marfâ a unității, au dat 
glas adeziunii lor față de 
măsurile stabilite privind 
reașezarea și corelarea pe 
principii economice a pre
țurilor produselor agricole 
și majorarea prețurilor cu 
amănuntul la produsele a- 
groalimentare, creșterea 
retribuției personalului 
muncitor, a alocației de 
stat pentru copii și a pen
siilor. „Anterior acestei a- 
dunări, și a altora care au 
loc concomitent cu aceasta 
în alte tinci locuri de mun
că, în spiritul democrației 
socialiste, al caracterului 
deschis al politicii parti
dului nostru — ne spunea 
Vasile Grădișteanu, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid din Întreprinde
re — am desfășurat o vie 

propagandă audio-vizuală, 
am explicat în amănunți
me oamenilor sensul, mo
tivele adoptării acestor 
măsuri. Din discuțiile pur
tate pînă acum, putem a- 
firma că toți oamenii 
muncii au înțeles pe de
plin sensul și importanța 
acestor măsuri, au expri
mat satisfacția pentru com
pensațiile ce se vor adău
ga la retribuții".

în timpul desfășurării a- 
dunării și-au exprimat o- 
piniile mai multi repre
zentanți ai diferitelor co
lective de muncă, printre 
care Emilian Crăciun, e- 
lectrician, Mihai Buliga, 
lăcătuș, Dumitru Voicu, 
tehnician sculer, Dumitru 
Costea, șef echipă, Ion 
Stoica, șef echipă. Printre 
vorbitori s-a numărat și 
Petre Ilie, maistru în ca
drul atelierului de uzinaj 
ușor, care a spus: „Zilnic, 
prin munca noastră, ies pe 
porțile unității diferite ma- 
șini-unelte. Sintem conști- 
enți că, folosind mai bine 
capacitățile de producție, 
cu o eficiență cit mai ma
re, contribuim la creșterea 

continuă a venitului națio
nal, ceea ce, în mod evi
dent, se va răsfrînge asu
pra nivelului de trai al în
tregii noastre națiuni. Pri
mind acum marele ajutor 
pentru ca majorările de 
prețuri să 'nu ne micșoreze 
puterea de cumpărare ne 
simțim mobilizați să mun
cim mai bine, să realizăm 
produse la nivel tehnic de 
vîrf, să obținem o produc
tivitate cît mai înaltă, cu 
cheltuieli cît mai mici. 
Pentru noi toți este limpe
de că reașezarea și corela
rea pe principii economi- . 
ce a prețurilor, atit agri
cole, cit și agroalimentare, 
sînt absolut necesare, că 
vor cointeresa țărănimea 
să producă mai mult și să 
trimită mai mult orașului. 
Adeziunea noastră față de 
aceste prevederi este o ex
presie a unității indestruc
tibile in jurul partidului, a 
intereselor comune ale 
clasei muncitoare și țară- / 
nimii, ca și ale intelectua
lității, practic ale întregii' 
națiuni".

Dumitru MANOI.E

CÎTEVA calcule privind compensațiile lunare acordate pentru acoperirea majorării prețurilor

O FAMILIE DE MUNCITORI CU DOI COPII MINORI ț
1
ț Compensația
ț Membrii Categoria de oameni (lei/lună)
t de familie ai muncii care se adaugă la

retribuție și alocație

Total
(lei/lună)

. ........... . . 1
( soț maistru 210
i sau muncitor
' cu condiții
' de muncă

mai greie

*

*

534 j

*

____  . ... t

ț soție muncitoare 190
i sau maistru
i cu condiții
ț obișnuite de lucru
[ 2 copii 67X2=134

~ o7amilie de tehnicieni cu un copil minor

1 Compensația
ț Membrii Categoria de oameni (lei/lună)
i de familie ai muncii care se adaugă la

retribuție și alocație

Total 
(lei/lună)

! soț Inginer 160
J cu retribuție
ț între
{ 2 500—3 000 lel

402 ț
*
*

*
*

I
j soție economistă 175

cu retribuție 
pînă la 2 500 lel

[ copil 67
t____ __._________ .______ .___ _________ ___________ i

O FAMILIE DE PENSIONARI 1
____ ______ l

ț Compensația
( Membrii Categoria (lei/lună)
ț de familie de pensie care se adaugă
, la pensie

Total ț
(lei/lună) ț

i
l soț între 100
î 2 000—3 000 lel 210 !

... A
ț _.. ..
ț soție pînă la 2 000 lei 110

Subliniem că exemplele din tabelele alăturate se referă strict NU
MA! LA CUANTUMUL COMPENSAȚIILOR. Așa cum se arată în docu
mentele de partid, asigurarea compensației și creșterea, în același timp, 
a retribuției reale in doi ani cu 1,5 la sută — iar creșterea retribuției la 
sfîrșitul lui 1983 cu 4 la sută — precum și creșterea, în 1981—1982, a ve
niturilor reale ale populației, pe total cu 3 la sută — demonstrează că 
aceste majorări ale prețurilor sînt urmate de măsuri concrete, care să 
asigure creșterea retribuției.

Răspunsul de adeziune hotărită 
al conștiinței muncitorești

In cuvintorea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, în hotărirea dată publicității cu acest 
prilej, precum șl în cuvîntările rostite la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și la plenara Consiliului Național al Frontuldi Democra
ției și Unității Socialiste s-a relevat pe larg necesitatea corelării prețurilor 
de desfacere cu prețurile de producție și costurile de fabricație pentru 
produsele agricole și agroalimentare, s-au arătat măsurile judicioase 
stabilite pentru compensarea majorării prețurilor, prin creșterea retribuției, 
sporirea pensiilor și a alocațiilor de stat pentru copii — toate în interesul 
dezvoltării echilibrate a economiei noastre riaționale și creșterii nivelului 
de trai a[ întregului popor.

Ce gîndesc oamenii muncii, cetățenii despre aceste măsuri, cum sint 
apreciate aceste hotărîri și cum se vor răsfrînge ele in activitatea de zi 
cu zi ? Cu aceste întrebări am efectuat, imediat după publicarea documen
telor, un sondaj de opinii in mai multe colective muncitorești.

Puterea noastră stă 
în faptul că avem 

o economie puternică - 
pe care trebuie 

să o întărim 
în continuare

„Muncitorul adevărat iși are un 
mod propriu de a înțelege. Nu ■știu 
dacă există o definiție a înțelegerii 
muncitorești, dar eu i-aș zice înțe
legere activă", spusese cindva un ve
teran al unei cetăți industriale. Ade
vărul acestor cuvinte aveam să-l 
deslușim, o dată în plus, stind de 
vorbă cu cițiva din zecile și zecile 
de mii de creatori ai valorilor in
dustriale din Capitală. Tema discu
țiilor — măsurile de reașezare și co
relare a prețurilor la produsele ali
mentare.

Maistrul lamlnorist Simion Sirhu, 
unul din veteranii uzinei „Republi
ca", ne-a spus :

— Hotărirea partidului e hotărirea 
noastră. Și avem toate temeiurile să 
acționăm pentru îndeplinirea tuturor 
prevederilor ei, care ne privesc pe 
toți și pe fiecare în parte.

Apoi, printre răbufnirile surde ale 
electrovalvelor, ne-a împărtășit cîte
va considerente personale : „Mulți 
s-au mirat, ba poate se mai miră, 
cum de izbutim să trecem prin criza 
asta mondială care-i zguduie și pe 
cei bogați, nemaivorbind de cei in 
curs de dezvoltare, de cei săraci. 
Noi nu ne mirăm. Nu numai c-am 
rezistat, dar ne-am și dezvoltat, și 
ne dezvoltăm în continuare. S-a 
scumpit țițeiul de care avem atita 
nevoie, s-au scumpit materiile pri
me aduse din alte țări cu bani grei. 

N-am oprit laminorul, deși minereul 
e de import, nici .tractorul nu l-am 
scos din brazdă. Ba, dimpotrivă, mă
surile de sporire a prețurilor de con
tractare și achiziții către stat au tă
cut ca țărănimea noastră să se simtă 
și mai mult interesată, să simtă din 
nou alături umărul puternic al cla
sei muncitoare, să beneficieze mai 
din plin de roadele muncii ei. Cit 
despre majorarea prețurilor cu amă
nuntul Ia produsele agroalimentare, 
eu zic așa : în ultimii 20 de ani, re
tribuția mi-a crescut de cel puțin 
5 ori. Piinea a rămas la același preț, 
zahărul la fel, orezul — la fel. Ia 
să-ncerc eu să mă pun față-n față 
cu mine cel de-acum 20 de ani. Să 
încerce oricare din secție, din uzină, 
din țară. Poate nici nu s-ar mai re
cunoaște. El bine, majorările de 
prețuri nu ne reduc nivelul atins. 
Ba dimpotrivă, chiar în condițiile 
acestor majorări, retribuția reală 1 
crește în continuare. Creșterea retri
buțiilor, a alocațiilor pentru copii și 
a pensiilor ne acoperă cheltuielile 
in plus legate de majorarea prețu
rilor.

Cum, de unde să se acopere mili
ardele șt miliardele date în acest 
scop 7 Veteranul laminorist ne arată 
o hirtie cu un calcul simplu : o eco
nomie de 1 kg oțel la o tonă înseam
nă zilnic o prăjină de foraj în plus. 
Este unul din primele răspunsuri ale 
celor de la laminorul doi de șase 
țoii, la recenta hotărîre a partidului.

Cum se poate obține această eco
nomie 7 Răspurrs scurt :

— Prin muncă spornică și cheltu
ieli de producție mai mici, prin dis
ciplină.

Și precizîndu-și ideea : adică prin 
urmărirea strictă a agregatelor, ast
fel incit să nu se producă nici un 

fel de răcire pe parcursul țevii, ră
cire ce-nseamnă rebut.

— Vorbeați de prevederile care ti 
privesc pe toți și pe fiecare in par
te. Dar pe dumneavoastră personal 
cum vă privesc 7

— Ca pe oricare altul. La retribu
ția mea de 3 760 lei pe lună se adau
gă sporul de compensație, la a so
ției, de 2 200 lei — la fel. Plus alo
cația băiatului, Sorin. Cîștigăm, deci, 
bani frumoși, la care se adaugă 
acum noile sporuri, iar majorarea 
prețurilor nu ne afectează. Impor
tant este ca societatea noastră să 
recupereze acești bani, să ne conti
nuăm dezvoltarea, fără Întrerupere, 
ca și pină acum.

— Ce semnificație personală are 
pentru dumneavoastră dezvoltarea 7

— Știi cu ce venim noi la servi
ciu 7 Cu metroul. Pînă la stația „Re
publica". Asta înseamnă pentru 
mine dezvoltare. Care ne privește 
pe toți și pe fiecare. Iar pe viitor, 
mă va lăsa metroul in fața blocului. 
Pe traseul „Republica — Industrii
lor". Sună frumos, nu 7

Un sunet ca de locomotivă, unde
va pe agregat : la un „punct cald" 
era chemat electricianul...

Intr-adevăr umanism 
șl spirit de echitate 

socialistă
— Am citit in ziare nenumărata 

știri, din toate colțurile pămîntului, 
în care se arată cit de repede au 
crescut prețurile alimentelor în 
lume. Drept să spun, m-am gindit 
mereu că față de lipsa generală de 
energie care, așa cum am Înțeles, stă 
In multe privințe la baza acestor ur
cări de prețuri, nici țara noastră, 
care nu e o insulă separată de lume, 
nu mai putea să fie ferită la nesfîr- 
șit de aceste efecte — ne-a spus țe- 
sătoarea Maria Ciobanu, de la „Mă
tasea populară".

Discutam deseori in familie : dacă 
prețul la petrol crește, înseamnă că 
tractoarele care ară pămîntul, cami
oanele care transportă recoltele tre
buie plătite și ele mai mult. La ma
gazine însă, prețurile la pîine, lapte 
și altele rămineau neschimbate. Deși 
în acest timp retribuțiile ne-au spo
rit considerabil. Eu, de exemplu, am 
primit la treapta I și a II-a de ma
jorare a retribuției peste 500 lei. La 
începutul anului, partidul și statul 
au luat măsuri și pentru cointeresa
rea mai puternică a țărănimii de a 

mări producția. O măsură chibzuită, 
în folosul tuturor — al țăranilor, dar 
și al nostru, căci in acest fel cei de 
la sate vor fi interesați să producă 
mai mult, să trimită mai mult ora
șelor. Rșașezindu-se prețurile de 
achiziții și contractări, era normal ca 
și in desfacerea mărfurilor să inter
vină unele modificări. E un lucru 
lesne de înțeles. Nimeni nu-și poate 
permite să vindă mult timp produ
sele sub prețul de cost.

Dar cu toate c,ă prețurile la pro
dusele agroalimentare vor crește in 
medie cu 35 la sută, am simțit și 
noi, toți muncitorii de la „Mătasea 
populară", încă o dată, grija parti
dului în special pentru oamenii 
muncii cu venituri mai mici, in spi
ritul eticii și echității socialiste, prin 
compensațiile care ni se vor acorda 
— peste 25 miliarde lei — incit să 
nu ni se micșoreze în nici un fel 
puterea de cumpărare.

E normal, e firesc ca acestei griji 
să-i răspundem prin fapte : să dăm 
producții mai mari și mai bune, cu 
cheltuieli mai reduse.

„Provenim de la sate, 
cunoaștem viața 
țărănimii și vom 

asigura agriculturii 
produsele industriale 

necesare*
— Aproape toți provenim de la 

țară — ne spunea maistrul Gheor- 
ghe Muscata, de la Întreprinderea 
de pompe „Aversa". Eu sînt din 
Brănești. Și de multe ori, cînd 
corpul pompei este cald Încă în co- 
chilă, mă gîndesc la apa pe care o 
va împinge spre ogoare, să ne dea 
mai multă pîine. Dar, ca om de 
27 de ani in uzină, timp in care re
tribuția mi-a crescut de vreo zece 
ori, m-am gindit adesea că, față de 
nivelul general, piinea și, in gene
ral, alte bunuri agroalimentare ar 
putea deveni nerentabile pentru 
producătorii lor. Este, de aceea, 
foarte bine că măsurile inițiate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
majorarea prețurilor de contractare 
și achiziții ale produselor agroali
mentare și a prețurilor cu amănun
tul restabilesc echilibrul intre pro
dusele orașului și cele ale satului. 
La compensația pe care statul ne-o

La una din discuțiile organizate, ieri, cu oamenii muncii de la întreprinderea de mașini electrice din Capitală 
Foto: E. Dichiseanu

acordă in urma acestor majorări, 
răspunsul nostru nu poate fi decît 
unul : îndeplinirea cu fermitate a 
tuturor sarcinilor ce ne revin pentru 
a asigura dezvoltarea în continuare, 
cu succes, a întregii economii națio
nale.

— Concret, in secția de turnăto
rie 7

— Recuperarea, din scoarțele care 
mergeau la fier vechi, a oțelului 
pentru turnarea unei pompe nece
sare industriei chimice. Valoarea 
pompei — 500 000 lei.

Efecte stimulatoare, 
cu multiple consecințe 

pozitive
întreprinderea metalurgică „Laro- 

met". Tntr-una din halele turnătoriei 
stăm de vorbă cu maistrul Constan
tin loja.

— Am discutat cu tovarășii mei 
problemele corelării prețurilor de 
producție cu cele de desfacere a bu
nurilor alimentare și despre com
pensațiile bănești acordate oameni
lor muncii. Noi, ca muncitori, cu
noaștem mai bine ca oricine că nu 
poți, ar fi o gravă greșeală econo
mică să produci cu un preț, să zicem 
o piine, in valoare de 4 lei, iar pe 
piață s-o vinzi cu... 3 lei. Nimeni nu 
poate să reziste producînd în pier
dere. Cum poți să vinzi un produs, 

ani și ani de zile, cu același preț, 
dacă materia primă din care e fabri
cat s-a scumpit, dacă s-au scumpit 
și transportul, și desfacerea ?

Măsura era necesară, dar Împre
ună cu colegii mei de muncă am 
apreciat mult modul cum a fost 
realizată — adică faptul că, paralel 
cu reașezarea prețurilor, s-a manifes
tat din nou grija partidului și sta
tului pentru oamenii muncii, prin 
acordarea gradată, în funcție de ve
niturile fiecăruia, de compensații 
bănești substanțiale. Eu împreună 
cu soția vom primi in plus față de 
retribuție 335 lei. Sînt tot atîtea mo
tive pentru care îmi exprim ferm 
adeziunea față de aceste hotărîri, 
fiind decis, totodată, să lucrez mai 
bine, mai productiv, astfel Incit 
cheltuielile pe care le face statul 
pentru acordarea compensațiilor să 
fie acoperite tn totalitate de noi, oa
menii muncii, pînă la sfîrșitul cinci
nalului •.

Operatoarea chimtstă Gherghina 
Pantazi, de Ia întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Bucu
rești, ne spune : Ceea ce mi se pare 
foarte important este că măsurile 
asigură progresul, mersul înainte în 
toate privințele, sint un stimulent 
pentru dezvoltarea întregii țări și a 
noastră. Și cine mai mult decît noi, 
tinerii, este mai interesat în dezvol
tare 7 Agricultura capătă un puter
nic impuls, noi, cei din industrie, 
primim compensațiile de la stat. 

sintem stimulați să le restituim ve
nitului național prin sporirea pro
ductivității muncii, a eficienței pro
ducției. Adică merg înainte și in
dustria, și agricultura. Principalul 
este să ne suflecăm minecile, să 
muncim mai bine, să acționăm.

— In secția injecții, unde lucrați, 
cum se acționează ?

— Deocamdată, avem in plan să 
producem anul acesta 10 tone de 
material plastic — producție netă — 
din materiale recuperabile. Dar 
spun „deocamdată". Pentru că in 
momente ca acesta, atunci cînd îți 
dai' seama că încrederea întregului 
partid se îndreaptă spre tine, ca 
muncitor, atunci puterile ți se inze- • 
cesc.

...Sînt gfnduri împărtășite de nu
mai cițiva dintre reprezentanții mi
nunatei noastre clase muncitoare, 
care confirmă cu tărie convingerea 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, că „toți comuniștii, oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregul nostru popor vor 
vedea in aceste măsuri o nouă pre
ocupare a partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea generală a 
țării, pentru bunăstarea poporului, 
pentru întărirea independenței și 
suveranității României".

Anchetă efectuată de 
Laurențiu DUȚA 
Gheorqhe GRAURE j
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Pentru aplicarea eficienta a măsurilor privind majorarea preturilor cu amănuntul la produsele agroalimentare 
si creșterea veniturilor populației, să desfășurăm in fiecare întreprindere, la fiecare Inc de muncă 
BĂTĂLIA PENTRU 25 DE MILIARDE LEI 

bătălia pentru sporirea avuției societății, a nivelului de trai al poporului
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„Am hotărit să majorăm pre
țurile de desfacere a produselor 
agroalimentare... Pentru a nu dimi
nua in nici un fel puterea de cumpă
rare a oamenilor muncii, am hotărit 
să trecem la majorarea retribuției, 
alocațiilor pentru copii și a pensi
ilor... Toate acestea necesită sume 
foarte importante, peste 25 miliarde 
lei. Să acționăm in așa fel incit în 
acest an să reușim să recuperăm 
cel puțin 30 la sută din această 
sumă, pentru a nu diminua prea 
mult venitul societății... De aceea, 
trebuie să înțelegem că se impune 
să facem totul pentru ca anul acesta 
să realizăm, peste ceea ce am 
stabilit inițial in plan, o reducere 
mai accentuată a cheltuielilor mate
riale, creșterea mai puternică a 
productivității muncii, să producem 
în general mai multe bunuri, cu un 
consum material și de muncă 
mai mic.“

NICOLAE CEAUȘESCU

ealitătile .. României .socialis
te atestă, prin fapte grăitoare, 
că tot ceea ce înfăptuim prin 
munca și priceperea noastră, 
prin eforturile întregului po

por, strins uniți in jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este destinat progresului și moder
nizării economiei, înfloririi continue a 
patriei, ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a intregii națiuni. Co
municatul cu plivire ,1a realizarea 
planului pe primul an al cincinalu
lui, dat publicității recent, aduce. noi 
argumente ale consecventei cu care 
partidul și statul nostru urmăresc în
făptuirea neabătută a țelului suprem 
al societății noastre socialiste — creș
te ’a bunăstării poporului. Ce poate 

rit mai grăitor decit faptul că, în 
condițiile grele ale economiei mon
diale, cind in multe țări din lume 
s-a ajuns la o reducere simțitoare a 
veniturilor oamenilor muncii, in țara 
noastră in 1981, fațți de 1980. retri
buția reală a personalului muncitor 
a crescut cu 1 la sută, iar veniturile 
reale ale populației au sporit cu 2.2 
la sută.

După cum se știe, recent, ședința 
de lucru comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, înaltele fo
ruri ale democrației noastre mun
citorești, socialiste au dezbătut și 
adoptat,'intr-un spirit de înaltă răs
pundere, Raportul cu privire la re
așezarea și corelarea pe principii eco
nomice a prețurilor produselor agri
cole și ijiajorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat pentru 
copii și a pensiilor. Aceasta consti
tuie expresia cea mai elocventă a 
democratismului orînduirii noastre 
socialiste, a faptului că oamenii 
muncii, toate categoriile sociale, în
tregul popor1 hotărăsc direct, in mod 
democratic, asupra tuturor proble
melor țării. Elaborate și fundamen
tate științific de secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.’ măsurile adoptate — 
<are-și găsesc concretizarea în Hotă- 
rirea ședinței de lucru comune a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale — sint pătrunse de o înaltă 
responsabilitate pentru progresul eco- 
nomico-social al (.țării, au o impor
tanță .deosebită pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a-economiei 
naționale, stabilirea unei strinse co
relații intre costurile de producție, 
prețurile de producție și prețurile de 
desfacere cu amănuntul, aplicarea 
fermă a noului mecanism economico- 
financiar și sporirea eficienței intre
gii activități — condiții esențiale 
pentru dezvoltareă economico-socială 
a patriei in ritm inalt și ridicarea 
continuă a bunăstării poporului. Sint 
măsuri determinate de necesități o- 
biective, de rațiuni majore. în de
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plină concordanță cu cerințele legilor 
economice.

Și cu acest prilej, in aplicarea 
acestor măsuri determinate de cerin
țe obiective, conducerea partidului 
acționează intr-un spirit de profund 
umanism, cu grija neslăbită ca nive
lul de trai al oamenilor muncii să nu 
fie afectat. în ațest scop, pentru ca 
majorarea prețurilor la produsele 
agroalimentare să nu afecteze ve
niturile oamenilor muncii, hotărîrea 
ședinței de lucru comune stabilește 
că. odată cu intrarea în vigoare a 
noilor prețuri cu amănuntul — care 
vor crește in medie cu circa 35 la 
sută față de nivelul prețurilor ac
tuale — se va asigura o compensație 
corespunzătoare, in vederea creșterii 
veniturilor reale ale oamenilor mun
cii. Astfel, față de 1.980. in anul 1982 
se vor înregistra următoarele creșteri:

retribuția medie nominală a 
personalului muncitor — cu 
16,5 la sută; alocația pentru 
copii - cu 35 la sută; pensia 
medie nominală de asigurări 
sociale — cu 15,7 la sută.
Calculele arată că indicele de creș

tere a retribuției medii nominale este 
superior indicelui mediu de sporire 

fa prețurilor. Pe această bază
in 1982 se asigură creșterea 
retribuției medii reale cu 1,5 
la sută față de 1980 ; prin 
aplicarea unor noi măsuri de 
creștere a retribuției nomina
le, in anul 1983 se va asigura 
o sporire a retribuției medii 
reale cu circa 4 la sută față 
de 1980.
Rezultă deci cu toată claritatea că 

aceste măsuri de majorare a pre
țurilor au fost adoptate, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului — în condițiile sporirii retri
buției, a indemnizației pentru copii, 
a pensiilor — care asigură creșterea 
veniturilor reale ale populației, a re
tribuției reale a oamenilor muncii. 
Aceasta demonstrează forța econo
miei noastre socialiste, politica con
secventă a Partidului Comunist 
Român de a asigura — pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție și 
sporirii bogăției naționale — creș
terea continuă a bunăstării po
porului.

Este, de asemenea, grăitor pentru 
umanismul și spiritul de echitate 
promovate cu consecvență de parti
dul nostru, faptul că in stabilirea 
mărimi*  compensațiilor se au in ve
dere diferențieri în funcție de con
dițiile concrete de muncă — mai gre
le sau obișnuite — de nivelul retri
buției tarifare actuale, asigurîndu-se, 
totodată, un raport mai bun între 
veniturile mici și cele mari. Sint cri-

■ De ce trebuie să fie recuperate suinele acordate pentru majorarea retribuțiilor personalului 
muncitor, a alocațiilor pentru copii și a pensiilor

■ Cit trebuie recuperat în acest an și pe ce căi să se acționeze?
terii care țin seama de necesitatea 
aplicării, în continuare, cu fermi
tate, a principiilor eticii și echității 
socialiste în repartizarea veniturilor, 
de necesitatea apropierii condițiilor 
de trai ale diferitelor categorii ale 
populației.

Acordarea compensațiilor Impune, 
după cum arăta secretarul general 
al partidului, un efort deosebit pen
tru economia națională.

Peste 25 miliarde lei ve
nituri suplimentare va primi 
populația prin măsurile de 
compensare a majorării pre
țurilor cu amănuntul.
Desigur, aceste fonduri nu ni le 

face nimeni cadou, ele trebuie obți

Pentru ca majorarea cu 35 la sută, în medie, a prețurilor de 

desfacere cu amănuntul a produselor agroalimentare să nu afecteze 

veniturile populației se alocă de la buget

25 DE MILIARDE LEI
Pentru a nu diminua prea mult venitul societății, pentru a avea 

în continuare mijloacele necesare reproducției lărgite și ridicării 
bunăstării generale a poporului se impune să acționăm cu fermitate 

și înaltă răspundere, prin măsuri energice, astfel incit

ÎN 1982 SĂ RECUPERĂM CEL PUȚIN 
30 LA SUTĂ DIN ACEASTĂ SUMĂ

Pe ce căi trebuie să se acționeze

• Creșterea suplimentară a productivității muncii
• Reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale șl de 

producție
• Intensificarea recuperării și valorificării integrale a resur

selor refolosibile
• înnoirea și modernizarea mai accelerată a produselor și 

tehnologiilor de fabricație )

IATĂ CE SE POATE. OBȚINE, lN ACEST AN, NUMAI PRIN:

REDUCEREA
cul%

a ponderii 
cheltuielilor 

materiale 
în produsul social

CU UN SPOR
DE PRODUCȚIE NETĂ

“ 3PESTE

MILIARDE LEI

UN SPOR DE 
VENIT NAȚIONAL 

*15 
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nute numai și numai din activita
tea productivă, printr-o muncă mai 
bine organizată, mai eficientă, de 
înaltă calitate. Iar acestui deziderat 
trebuie să-i răspundă prompt, cu în
treaga capacitate de muncă și crea
toare, fiecare om al muncii, de la 
muncitor pînă la ministru. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu trebuie să uităm nici un moment 
că societatea noastră socialistă — 
dealtfel nici o societate —- nu poate 
consuma mai mult decit produce, 
dar, in general, nu poate șl nu tre
buie să consume nici tot ceea ce 
produce, pentru că noi trebuie să a- 
sigurăm atit reproducția lărgită, cit 
și ‘necesarul pentru cheltuielile ge
nerale. în sistemul nostru socialist 

orice sumă de bani pusă în plus în 
circulație trebuie să aibă o deplină 
acoperire în mărfuri, iu valori ma
teriale. Cu cit vom produce mai mult 
și mai ieftin, cu atit vom dispune 
de mijloacele necesare pentru dez
voltarea în continuare a forțelor de 
producție, precum și pentru a avea 
condiții să asigurăm ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Iată de ce pen
tru a asigura eficientă măsurilor pri
vind majorarea prețurilor cu amă
nuntul ale produselor agroalimentare 
și creșterea veniturilor populației, 
avem datoria să acționăm cu fermi
tate, în spirit revoluționar. în fle
care întreprindere și la fiecare loc 
de muncă, in vederea valorificării 

tuturor recurselor Interne de creștere 
a producției și eficienței econofnice, 
astfel incit bătălia pentru 25 miliarde

f. Să asigurăm sporirea suplimentară 
a productivității muncii!

In multe întreprinderi, tn primul 
an al cincinalului s-a acumulat 
o experiență deosebită, ' obținin- 
du-se i întregul spor de produc
ție în exclusivitate prin sporirea 
productivității muncii. în același 
timp însă, intr-un șir de unități, ni
velul planificat al acestui indicator 
al eficienței economice nu a fost rea
lizat, ceea ce a făcut ca și pe an
samblul industriei să se înregistreze 
o rămînere în urmă. Aceste nereali- 
zări trebuie recuperate, asigurîndu-se 
un spor suplimentar de productivi
tate, spor care înseamnă produse mal 
multe, venit net mai ridicat, contri
buție mai mare Ia creșterea venitu
lui național. Calculele arată că

creșterea suplimentară cu nu

2. Să acționăm hotărit pentru reducerea 
consumurilor de materii prime și de energie!

Nu există întreprindere în care 
să se poată afirma că au fost 
epuizate resursele de reducere a con
sumurilor materiale ; nu există colec
tiv care, printr-o investiție suplimen
tară de spirit gospodăresc și iniția
tivă, să nu poată obține economii su
plimentare la conșumurile de mate
rii prime, materiale, de energie șl 
combustibil. Reducerea consumurilor, 
a cheltuielilor materiale, în condițiile 
adînciril crizei economice mondiale, 
creșterii prețurilor materiilor prime, 
constituie o problemă vitală a între
gii economii. Orice acțiune de re
ducere a cheltuielilor materiale, de 
diminuare a risipei se reflectă direct, 
pozitiv în valoarea producției nete și, 
in ultima Instanță, în nivelul benefi
ciilor pe care le realizează fiecare co
lectiv de întreprindere. La scara În
tregii economii, aceasta înseamnă 
sporuri de i venit național, deci noi 
resurse de dezvoltare a economiei și 
de ridicare a bunăstării întregului po

3. Să asigurăm recuperarea și valorificarea 
integrală a materiilor refolosibile!

Prevederile planului tn acest 
sens sînt clare pentru fiecare co
lectiv, pentru fiecare județ, în fie
care ramură a economiei. Un lucru 
esențial trebuie bine înțeles : sarci
nile de plan pe acest an și pe între
gul cincinal vor putea fi realizate 
numai în condițiile in care sarcinile 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile vor fi înfăptuite 
exemplar. Cantitățile de materiale 
refolosibile ce trebuie valorificate 
sint cuprinse în plan. în balanțele 
materiale, ca resurse de bază ale pro
ducției acesțui an și ele nu pot fi în
locuite cu nimic și în nici un caz nu 
se poate recurge la import. Iar po

4, Să nu precupețim nici un efort pentru înnoirea 
și modernizarea rapidă a producției!

Intr-o lume dominată de concu
rență nu poți să pătrunzi pe 
piața mondială decit cu produse 
competitive, cu înalț! parametri 
tehnici, funcționali și economici. 
Am obținut in primul an al cinci
nalului o creștere însemnată a 
exportului, cu 11,3 la sută; s-au rea
lizat o serie de produse la parame
trii cei mai inalți ai tehnicii mon
diale ; dispunem de o bază tehnică 
modernă, de muncitori și specialiști 
de înaltă calificare. Iată de ce, sar
cinile stabilite pentru anul 1982 în 
domeniul înnoirii și modernizării pot 
fi nu numai îndeplinite, ci șL depă
șite. Potrivit prevederilor de plan,

in acest an, ponderea produ
selor noi și modernizate tre
buie să ajungă la 16,5 la sută 
în valoarea producției marfă 
din ramurile prelucrătoare ale 
industriei republicane.
Este o înaltă îndatorire a tuturor 

colectivelor de oameni ai muncii, a 
celor care lucrează în producție, cer
cetare, inginerie tehnologică și învă- 
țămintul superior de a-și pune in 
valoare întreaga capacitate creatoare, ‘ 
inițiativa și priceperea pentru apli
carea mai rapidă in practică și gene
ralizarea rezultatelor obținute în uni
tățile de cercetare, reducerea ciclu
lui cercetare-producție, în vederea 
obținerii unor produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ, cu costuri cît mai 
reduse. Așa și numai așa. printr-o 
puternică stare de mobilizare a ca
pacității creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor noștri, prin racordarea 
permanentă a activității de cercetare 
la nivelul celor mal înalte exigențe ale 

leî să devină o bătălie a fiecăruia 
dintre noi și a tuturor.

Iar această datorie înseamnă :

mai 1 la sută a productivității 
muncii echivalează la nivelul 
acestui an cu un spor de pro
ducție netă de peste 3 miliar
de lei.
Direcțiile de acțiune sînt bine cu

noscute, la îndemîna fiecărui colectiv 
de întreprindere, începind cu ex
tinderea mecanizării, automatizării și 
cibernetizării, a lucrului la mai mul
te mașini și continuind cu promo
varea tehnologiilor moderne, a me
todelor științifice de organizare a 
producției și a muncii și pînă la întă
rirea disciplinei în producție și ridi
carea nivelului pregătirii tehnico- 
profesionale a personalului muncitor.

por. După cum, orice economii la 
materiile prime aduse din import, 
precum și valorificarea lor superioa
ră creează posibilități suplimentare de 
utilizare mai eficientă a fondurilor 
valutare. Potrivit calculelor re
zultă că,

prin reducerea cu 1 la sută a 
ponderii cheltuielilor materia
le în produsul social, in 1982 
se poate asigura un spor de 
venit național de 15 miliar
de lei.
Este un calcul care obligă la chib

zuință, la măsuri ferme în fiecare în
treprindere pentru a se asigura afir
marea puternică a întregului poten
țial de gindire creatoare al muncito
rilor și specialiștilor din producție, 
cercetare șl ingjnerie tehnologică, 
creșțereg răspunderii fiecărui om al 
munfcit . ‘ •/

li

trivit prevederilor, materialele refo
losibile dețin o pondere importantă 
în consumul intern de materiale, din 
care rezultă :

oțel ~ 62 la sută ; fontă — 54 
la sută ; cupru — 42,8 la sută ; 
hîrtie — 60,7 la sută ; polieti
lenă — 65,6 Ia sută ; aluminiu 
— 36 la sută.
Recuperarea și valorificarea tuturor 

resurselor materiale refolosibile este 
deopotrivă o sarcină economică majo
ră și o înaltă îndatorire patriotică a 
fiecărui om al muncii, a fiecărui ce
tățean.

pieței mondiale, vom reuși să asigu
răm o înaltă competitivitate produ
selor, să valorificăm superior resur
sele de materii prime și materiale, de 
energie și combustibil — corespunză
tor cerințelor dezvoltării economiei 
noastre în actuala etapă.

★
De rezultatele concrete obținute 

tn aceste domenii depinde înfăptui
rea uneia dintre prevederile deosebit 
de importante ale hotărîrii ședinței 
de lucru comune,

de a se recupera în anul 1982 
cel puțin 30 la sută din volu
mul compensațiilor acordate, 
peste prevederile de plan.
Este firească dorința fiecărui om 

al muncii, a întregului popor, de a 
trăi mereu mal bine. Dar împlinirea 
acestei dorințe, spre care năzuim cu 
toții, își are sursa trainică în munca 
noastră mereu mai spornică, mai bine 
organizată, mai eficientă și de cali
tate. menită să asigure creșterea con
tinuă a producției cu cheltuieli de 
muncă și materiale cît mai reduse, 
realizarea de beneficii cît mai mari, 
sporirea neîncetată a avuției națio
nale. Ca proprietari și produ
cători, ca beneficiari a tot ceea 
ce înfăptuim, să facem totul pentru 
realizarea unei înalte productivități 
a muncii sociale, pentru creșterea 
continuă a venitului național, a avu
ției naționale.

Pagină realizată de
Viorel SALAGEAN
Ilie ȘTEFAN

------------------------------- CONSILIUL NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII-1NALTUL
Vă chemăm, dragi tovarăși, să faceți totul pentru a desfășura, în toate întreprin

derile și unitățile economice, in toate ramurile economiei naționale, o intensă activitate 
pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe 1982 și pe întregul 
cincinal, asigurînd lichidarea într-un timp cit mai scurt a oricăror rămîneri în urmă, recu
perarea oricăror nereaiizări !

Să acționăm în modul cel mai hotărit și să luăm toate măsurile pentru reducerea 
consumurilor materiale, de combustibil și energie, pentru diminuarea continuă a costuri
lor de producție, pentru sporirea substanțială, la fiecare loc de muncă, a productivității

FOR AL DEMOCRAȚIEI NOASTRE MUNCITOREȘTI-CHEAMĂ:--------------------------------
muncii, punînd astfel în valoare marile rezerve și posibilități de care dispune economia 
națională !

întărind continuu autoconducerea și autogestiunea muncitorească, să asigurăm 
în toate unitățile o eficiență tot mai înaltă și o rentabilitate sporită, convinși că numai pe 
această bază asigurăm dezvoltarea puternică a economiei naționale, creșterea venitului 
național — baza ridicării continue a gradului de civilizație și bunăstare a întregului popor!

(Din Hotârirea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii)
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—AUTOAPROVIZIONAREA—
Inițiative, măsuri și angajamente ale organelor locale pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației

DIVERS
Omenie

I
I
I
I
I
I

„Mi-a fost dat să fiu martor I 
la un gest frumos, de omenie - ’
ne scrie cititorul nostru Mihail 
Vlad din Tirgovișțe. Călătoream I 
cu autobuzul de la Bistrița la | 
Tg, Mureș. La un punct de pe 
traseu, o femeie făcea semne I 
disperate. Șoferui autobuzului | 
31-MS-4524 cu care călătoream a 
oprit și femeia i-a spus că a ■ 
tot făcut astfel de semne la mul
te mașini, dar nici una n-a • 
oprit, iar ea trebuie să ducă de- ' 
grabă la spital un bolnav grav. | 
Șoferul i-a urcat în autobuz și | 
au mers direct la spitalul -din 
Reghin. Nici unul din călătorii 1 
din autobuz — și eram mulți — I 
n-a scos un cuvint că au intir- 1 
ziat. citeva minute de pe la ros- 
turtle lor, ba au mai dat și o I 
mină de ajutor la ducerea bol- | 
navului pină la camera de gar
dă, de unde a fost luat in pri- I 
mire de medici, care — după | 
cum am aflat — l-au salvat".

Cristian '
din a Vlll-a

JUDEȚUL BUZĂU:
ÎN SPIRITUL RECENTELOR MĂSURI 

ADOPTATE DE PARTID Șl DE STAT 

Sporind rodnicia pămîntului, 
vom pune la dispoziția

oamenilor muncii cantități sporite 
de produse agroalimentare Dinamica producției agroalimentare Grftficc de Tu(10r Ispai

I
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Ne scrie Dumitru Păduraru 
din Roman : „Sint invalid de 
război, rămas fără piciorul sting, 
iar do la o vreme mi s-a betegit 
și cel drept, că abia de mai pot 
umbla. Cum și soția e suferindă, 
tare greu ne descurcam cu cum
părăturile trebuitoare, pină în- 
tr-una din zile ciad ne-a bătut 
la ușă Cristian Botez, un elev 
din clasa a VIII-a, tot din car
tierul nostru,- care a inceput să 
ne dea cite o mină de ajutor. 
Azi ne-a cumpărat lapte, miine 
o pline, și tot așa. incet-încet, a 
devenit pentru noi o adevărată 
rază de lumină. Aproape că nu 
e zi să nu ne treacă prggul. și 
nici nu vă închipuiți cită bucu
rie ne face".

Ne închipuim..
Bravo, Cristian !

Indicatoare 
neindicate

Pe raza comunei Ardud (Satu 
Mare) se află satul MădSras, 
nume sub care este cunoscut ca 
atare si in dicționare, si in vor
birea curentă. Cu toate acestea, 
de ani de zile, in pofida semna
lelor critice apărute și in presa 
locală, pe indicatoarele de la in
trarea și ieșirea din această lo
calitate scrie cu litere de-o 
șchioapă... Mâdârâs (De ris, nu 
alta !).

O situație similară se ihtilneș- 
te si in comuna Terebești. unde 
satul care aparține de ea. Pișcari 
(corect) e scris atît pe indica
toarele rutiere, cit și pe firmele 
unor unități — Pișcar (fără i). 
Primarul comunei, sesizat de 
lipsa literei i cu punct cu tot, 
ne-a dat dreptate. Urmează să 
mai dea si dispoziția de rigoare 
pentru corectare.

Rămășagul
După ce abia ispășise o con

damnare, Zoltan Prian a făcut 
un chef strașnic la Șimleu Sil- 
vaniei. dar voia să-l continue 
și în sat la el, la Nușfalău. Dar 
cu ce să ajungă mai repede, 
pină a nu se închide bufetul 2 
Fiind întuneric, s-a furișat in 
incinta secției de drumuri și po
duri., de unde a luat un tractor 
și a pornit la drum. Un lucrător 
de miliție i-a făcut semn să tra
gă pe dreapta :

— Actele, vă rog!
— Care acte 2
— Actele mașinii și permisul 

de conducere, pe care vi-l rețin, 
intrucît vă aflați sub influența 
alcoolului.

— Punem rămășag că nu-mi 
rețineți permisul 2

— Cum așa 2
— Simplu: Nu am și n-am 

avut niciodată permis.
In schimb, a avut dureri de 

cap cu ce-a urmat.

De la o scinteie
Traian Moldovan, care lucrea

ză pe o mașină cu inscripția 
„Transchim", a întreprinderii de 
medicamente din Cluj-Napoca, 
s-a apucat să spele motorul cu 
benzină. La un moment. dat, pe
ria îmbibată cu benzină a atins 
un fir de la instalația electrică 
și s-a produs o scinteie. O sin
gură scinteie, dar suficientă 
pentru a declanșa un incendiu. 
Din fericire, intimplarea s-a pe
trecut lingă un furtun cu apă și 
flăcările au fost stinse înainte de 
a produce pagube prea mari. Su
ferind mai multe arsuri, șoferul 
a fost internat in spital, fiind 
salvat.

I
I
I

I

I

I

La un derdeluș
Mulți copii s-au dus cu săniu

țele pe derdelușul de pe malul 
riului care trece prin comuna 
Șitindia. județul 
dintre băieți s-a

I

I
I
I
I
I
I

Arad. Unul 
~....... ......,. _ _ rostogolit cu
săniuță cu tot drept in apele reci 
ca gheața ale riului. Văzindu-l 
că nu poate răzbi la mal, i-a 
sărit in ajutor surioara lui, dar 
și ea era în pericol să se înece. 
Apele îi purtau pe amindoi la 
vale, fără putință de a li se mai 
împotrivi sau a mai ieși la mal.

Aflat intimplător prin partea 
locului, Iuliu Ardelean din Arad 
a sărit, îmbrăcat cum era, in 
apă. Cu mari eforturi și cu mult 
curaj, el a reușit să-i salveze 
pe cei doi frățiori, aducindu-i pe 
mal. Intre timp — după cum ne 
scrie Gligor Moțiu Bulduș — 
venise la , locul cu pricina și 
mama celor doi copii, dar cind 
i-a văzut cum arată a căzut leși
nată. Salvatorul celor doi a tre
buit 
tor.

să-i dea și ei primul aju-

I
I

I
I
I
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespordenții „Scînteii

I

— După cum se știe, reașezarea Șt 
corelarea pe principii economice a 
prețurilor produselor agricole și ma
jorarea prețurilor cu amănuntul, pre
cum și creșterea retribuției, a alo
cației de stat pentru copii și a pen
siilor reprezintă un ansamblu de 
măsuri menite in mod direct să îm
bunătățească aprovizionarea populați
ei. tn toate cuvîntările rostite recent 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se sub
liniază necesitatea de a se face totul 
pentru înfăptuirea programelor de 
autoaprovizionare, pentru realizarea 
producțiilor agricole prevăzute, a 
planului de achiziții și contractări 
ide produse agroalimentare. In acest 
context, ce ne puteți spune despre 
situația județului Buzău 2

— Intr-adevăr, măsurile stabilite 
de conducerea partidului nostru au 
o importanță covârșitoare pentru dez
voltarea armonioasă a societății, pen
tru asigurarea bazei materiale nece
sare creșterii nivelului de trai al tu
turor celor ce muncesc din România. 
Folosesc acest prilej pentru a arăta 
că, în toate adunările oamenilor 
muncii din județul Buzău, ele au fost 
primite cu deplină aprobare, consti
tuind un imbold în acțiunile noas
tre gospodăreștii In ce ne privește, 
județul iși asigură de cîțiva ani con
sumul, din producție proprie, la a- 
proape toate bunurile agroalimen
tare. E o situație avantajoasă, desi
gur. S-ar putea crede că ea se dato
rează faptului că, pină nu de mult, 
am fost un județ cu un pronunțat caș 
raeter agrar. S-ar mai putea motiva 
că existența tuturor formelor de re-r 
lief ne permite atît cultivarea unei 
largi game de plante agricole, la cim- 
pie, cit și obținerea unor cantități 
considerabile de fin, în zonele de deal, 
precum și pășunatul, în zonele mon
tane. Fiecare din aceste explicații 
conține însă doar o parte de adevăr, 
și iată de ce :

,în ultimele două decenii caracterul 
economiei județului a încetat să mai 
fie predominant agrar. Ascensiunea 
rapidă a industriei — care a devenit 
ramură conducătoare în economia ju-

Convorbire cu tovarășul 
Gheorghe TUDOR, 

prim-vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular județean

dețului, cu toate binecunoscutele 
avantaje pe plan social — a ridicat in 
fața agriculturii probleme serioase, 
intre care diminuarea forței de mun
că de la sate, paralel cu creșterea 
necesarului de produse agroalimen
tare pentru oamenii muncii .din in
dustrie. Dar nici agricultura buzoia- 
nă nu a stagnat. Ea a însoțit avîntul 
industrial al județului, sporindu-și 
producția numai in deceniul 1968— 
1978 cu peste 74 la sută. Cum 7 Prin 
accentuarea caracterului său intensiv, 
printr-un pronunțat proces de moder
nizare. Nu înseamnă că nu avem și 
lipsuri în domeniul produselor agro- 
alimentare, nu spun că muncile agri
cole nu au cunoscut și rămîneri in 
urmă sau alte deficiențe,’ dar nu in- 
dustrializărea a constituit cauza aces
tora, ci unele neajunsuri din propria 
noastră muncă.

în ce privește a doua latură speci
fică a județului — multitudinea for
melor de relief — trebuie întregită 
cu expresia : avem din toate, dar cite 
puțin. Ceea ce ne obligă să fim 
„zgîrciți" cu fiecare palmă de pămînt,' 
indiferent de forma de relief. „Zgîr- 
cenie“ care s-ajnaterializat atît în im
primarea unui caracter intensiv lucră
rilor agricole, cit și în extinderea la 
maximum posibil a suprafețelor agri
cole. Ați auzit probabil de așa-zisele 
„pămînturi rele buzoiene". E vorba de 
zonele din bazinele hidrografice 
Cîlnău, Murgești, Slănlc, Blăjanca, 
supuse eroziunii, de cele Inundabile 
și cu exces de umiditate de la Pogoa
nele. Padina, Glodeanu Sărat etc. 
Datorită investițiilor statului și con
tribuției factorilor locali, peste 30 000 
hectare din fostele „pămînturi rele“ 
au devenit fertile. Lucrările de îndi
guire, desecare și antieroziune conti
nuă, urmînd ca, pină la încheierea 
cincinalului să redăm circuitului

agrar și să sporim randamentul altor 
80 000 hectare.

Acestea sint citeva din condițiile în 
care județul a izbutit să-și asigure un 
fond sporit de produse agroalimen
tare și să contribuie, an de. an mai 
substanțial, la formarea fondului de 
stat.

— In această situație, care sînt pre
ocupările privind autoaprovizionarea 
într-un județ care și pină acum se 
autoaproviziona 2

— Să începem cu cerealele, unde 
diagrama producției urinează să in
dice un salt de la 170 400 tone griu 
in anul trecut, la 192 100 toue anul 
acesta, iar la porumb, de la 255 700 
tone la 327 000 tone. Asta ne va per
mite ca, asigurîndu-ne necesarul de 
consum al județului, să livrăm fon
dului centralizat de stat 97 800 tone 
griu și 85 400 tone porumb. Proporțio
nal vor crește puterea economică a 
unităților producătoare, veniturile lo
calităților din care ele fac parte.

— Consecințe pozitive se vor pro
duce, desigur, și. în consumul local.

— Așa este. în primul rînd, aceste 
producții — ne referim la cereale — 
vor constitui baza aprovizionării lo
cale cu pîine, făină, mălai. Contînd 
pe ele, în aplicarea hotărîrilor de 
partid și a normelor legale. în urmă
torii doi ani vom construi încă 15 bru
tării in comune, pentru asigurarea 
populației sătești cu pîine.

— V-am ruga să ne relatați cîteva 
din măsurile concrete pentru reali
zarea acestor creșteri de producții.

— De fapt nu s-a întreprins nimic 
extraordinar, ci numai ce trebuia fă
cut și-n anii precedenți : a fost arată 
din toamnă întreaga suprafață plani
ficată, culturile de toamnă au fost 
insămînțate la timp, iar suprafețele 
fertilizate, culturile au fost mai bine 
amplasate. Un cîștig față de anii tre- 
cuți il cpnstituie faptutecă dispunem 
de intregul Necesar de semințe din 
soiuri productive și categorii biolo
gice superioare.

— Pentru a nu enumera toate creș
terile de producție prevăzute pentru 
anul acesta, v-am propune «ă ne

oprim doar la două produse care ni 
se par mai substanțiale : laptele și 
legumele.

— Producția de lapte urmează să 
crească de la 927 500 hectolitri in 1981 
la 1 525 500 anul acesta, din care vom 
preda fondului de stat centralizat 
265 400 hl. Numărul vacilor produc
tive, la care se adaugă cele ce vor 
intra anul acesta in lactație este su
ficient. Adevărata problemă e nutre
țul. Căile' de rezolvare includ măsuri 
pornind de la nivelul județean pină 
la cel comunal, pină la gospodăria 
sătească. Măsurile pe plan județean 
sînt : creșterea suprafețelor ara
bile pentru furaje cu 10 000 hec
tare, ajungând la circa 30 000 hec
tare : supraînsămînțări,1 fertilizări, 
curățarea de arborete, nivelarea mu
șuroaielor, combaterea eroziunii pe 
cele 104 510 hectare pășuni și finețe. 
Pe plan comunal ; consiliile populare 
vor acționa pentru obținerea unor 
însemnate cantități de furaje secun
dare, intre care : 167 600 tone păioase, 
229 100 tone coceni și ciocălăi, 6 600 
tone vrejuri de fasole și soia, 40 800 
tone frunze și colete de sfeclă. Pe 
planul gospodăriei țărănești : vor fi 
repartizate terenuri pentru culturi 
duble, suprafețe înierbate de-a lun
gul canalelor de irigație și al șosele
lor ; considerăm utilă experiența co
masării a 1—2 ari din loturile în fo
losință ale sătenilor pentru a putea fi 
lucrate mecanizat și fertilizate in ve
derea sporirii recoltelor de nutreț. 
După cum se vede, paralel cu 
imprimarea unui caracter intensiv al 
producției terenurilor, am extins și 
suprafețele destinate furajelor.

In ce privește legumele, și aici pre
vederile noastre privind creșterea 
producției și, respectiv, a livrărilor 
către stat 6int mobilizatoare : de la 
87 400 tone; legume in 1981 la 205 700, 
din care 96 200 destinate fondului cen
tralizat al statului. Mai mult decit 
întreaga producție a anului trecut, tn 
cazul de față nu se pune problema 
măririi suprafeței cultivate. Cete 7 650 
hectare în ogor propriu sint sufi
ciente. Factorii pe care ne-am bizuit

cind ne-am propus asemenea creșteri 
sînt de altă natură : irigarea a încă 
2 000 hectare, creșterea ponderii în 
cultură a legumelor „grele" (din cele 
205 700 tone, 95 600 tone vor fi roșiile), 
mărirea suprafeței de solarii. Scon- 
tind pe o asemenea producție, acțio
năm pentru extinderea, capacităților 
întreprinderii de conserve din Buzău 
cu o linie de prelucrare de 1 000 tone 
pastă de tomate, cu raza de aprovi
zionare în împrejurimi.

— Vă rugăm să ne relatați cîteva 
lucruri despre o temă mai rar abor
dată : activitatea consiliilor populare 
privind- folosirea terenurilor de care 
dispun ele însele în mod direct. Cu 
alte cuvinte, despre consiliile popu
lare in postura de... producători agro- 
alimentari.

— Să începem cu activitatea pe 
plan județean. în primul rînd,. con
siliile populare au sarcina să asigure 
din microfermele proprii 1 540 scroafe 
matcă pentru purcei, care să fie vîn- 
duți populației, spre creștere, precum 
și 10 000 oi, 110 000 păsări. în al doilea 
rînd, vom acționa ca fiecare unitate 
cu consumuri colective din județ să 
aibă gospodărie-anexă ; în prezent 
există 70 de gospodării-anexă. dispu- 
Yiind de 3 300 porci și peste 12 500 pă
sări. Consiliul municipal Buzău a 
identificat recent 45 hectare nefolo
site care se vor cultiva anul acesta 
cu legume și cartofi. Primăria muni
cipiului mai dispune în gospodăria 
sa anexă de 40 scroafe matcă și o 
crescătorie de 2 000 pui pe serie. Con
siliul popular orășenesc Rîmnicu Să
rat are în gospodăria sa anexă 150 
porci, din care 50 scroafe matcă. Atît 
în municipiu, cit și în orașul mențio
nat se fac amenajări pentru înfiin
țarea unor crescătorii de oi și dezvol
tarea maternităților de scroafe exis
tente. Pe plan comunal, consiliile 
populare au depistat, in perimetrele 
construibile, 190 hectare care au fost 
încredințate spre cultivare fie unor 
unități socialiste, fie cetățenilor. Pe 
lingă fiecare moară se vor crește cel 
puțin cinci scroafe1 pentru purcei.

Dar fără să subapreciem rolul de

„producători" al consiliilor populare, 
nu uităm totuși că principala lor me
nire, sarcina lor centrală in ce pri
vește autoconducerea și autoaprovi- 
-zi o narea este desigur de a asigura, de 
a organiza, a sprijini direot și urmări 
ca in fiecare localitate, rurală sau ur
bană, fiecare familie sau cetățean să 
acționeze pentru folosirea cit mai ju
dicioasă a tuturor resurselor de pro
ducție existente, pentru descoperirea 
altora noi. Firește, cind spun aceas
ta, am in vedere și exemplul pe care 
trebuie să-l constituie fiecare mem
bru al consiliilor populare, fiecare de
putat. Pe bună dreptate, tovarăstil 
Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvni- 
tările rostite recent că una din ron- 
dițiile înfăptuirii programului afito- 
aprovizionării o constituie partici
parea nemijlocită a tuturor oame; 
nilor muncii la această acțiune, dez
voltarea continuă a democrației so
cialiste, muncitorești. Mobilizați de 
înaltele chemări ale secretarului 
neral al partidului nostru, oMwfenrt 
muncii din județul Buzău vot face 
totul pentru a-și aduce o contribuție 
cit mai demnă la asigurarea, încă 
din acest an, a abundenței de pro-

’ duse agroalimentare.
— In aceste zile de februarie, 

care sint principalele preocupări 
ale membrilor și deputaților consilii
lor populare 2

— După cum știți, lucrările din 
cimp, de pe pajiști și livezi nu se 
lasă aminate. Chiar dacă sintem 
în februarie. Vorbeam de su
prafețele arabile destinate furaje
lor, Ele trebuie fertilizate cu gunoi 
acum. Mușuroaiele de pe pajiști tre
buie nivelate acum, arboretul tăiat 
acum. Lua/i însă orice prevedere a 
programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea și veți găsi, în 
fiecare punct propus, necesitatea 
unei lucrări ce trebuie efectuată 
acum. Căci in acest domeniu orice 
pierdere de timp se resimte.

Convorbire consemnată de 
Laurentiu DUȚA 
Și Stelian CHIPF.R

în activitatea cadrelor de conducere
responsabilitate înaltă, comunistă 
pentru îndeplinirea planului!

Cînd, acuzîndu-se lipsa de timp, formalismul 
găsit totuși timp pentru 

varășul Mierlușcă : ori dovedește ca
litățile pe carp le are, ori va trebui 
să găsim un alt tovarăș căruia să-i 
încredințăm conducerea carierei".

Pină la un anumit punct, așa cum 
arătam mai înainte, activitatea fie
cărui cadru cu muncă de răspundere 
a fost analizată în acest spirit. Cu 
tact, cu obiectivitate și grijă, cu in
transigență comunistă. Pentru 10 
conducători de formații de lucru, linii 
tehnologice și sectoare, care s-au do
vedit fără suficiente calități organi
zatorice și tehnice pentru organiza
rea -temeinică a muncii, pentru in
staurarea unui climat de ordine și 
disciplină în sectoarele de care au 
răspuns, s-a recortiandat retragerea

cuvîntul, s-a
Activitatea organizațiilor de partid 

a fost marcată la începutul acestui 
an de o inițiativă deosebită — pro
prie gîndirii creatoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — care va avea 
efecte dintre cele mai pozitive asu
pra perfecționării muncii în toate 
domeniile. Potrivit indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
incepînd, din acest an, înaintea adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii și adunărilor generale ale coope
rativelor agricole de producție au 
loc adunări ale organizațiilor de par
tid sau plenare ale corfiitetelor de 
partid. Acestea, pe baza unei analize, 
atente, responsabile și exigente, exa
minează competența și eficiența ac
tivității desfășurate de cadrele cu 
munci de răspundere și, în funcție 
de aprecieri, .decid șă recomande fo
rului suprem de conducere colectivă • 
al unității — adunarea generală a 
oamenilor muncii sau membrilor co
operatori — înnoirea sau retragerea 
mandatului de conducere încredințat.

...La plenara comitetului de partid 
din l.M. Rovinari — una din cele 
mai mari unități din bazinul carbo
nifer al Gorjului — au fost convocați 
conducătorii de formații, de linii teh
nologice, de sectoare, cadrele de 
conducere ale întreprinderii. Prin 
modul analitic, spiritul constructiv și 
combativ in care au început dezba
terile, plenara părea a se circumscrie 
scopului preconizat. Anume, acela de 
a analiza temeinic, principial, dacă 
cadrele de conducere ale întreprinde
rii întrunesc — prin competența și 
răspunderea cu care-și îndeplinesc 
sarcinile — calitățile necesare pen
tru a fi reînvestite în continuare in 
funcțiile incredințate. Printr-un ase
menea filtru au trecut cu bine — cu 
bine însemnînd definirea exactă a 
calităților și a lipsurilor, însoțită in 
fiecare caz în parte de recomandări 
și critici menite să asigure pe viitor 
valorificarea maximă a potențialului 
lor de muncă — majoritatea ingine- 
rilor-șefi din cariere, conducătorilor 
de linii tehnologice și formații de 
lucru.

Iiotărirea plenarei de a recoman
da menținerea în funcție a tovară
șului Aurel Mierlușcă, inginerul-șef 
al carierei Rovinari-Est, a fost re
zultatul unui larg schimb de opinii. 
Comunistul Ionel Gîrjabu, maistru, a 
apreciat că inginerul-șef este bine 

'pregătit profesional, că s-a format ca 
specialist aici și e dator tot aici să 
dovedească că poate conduce cu re
zultate bune una din cete mai im
portante cariere de lignit. Directorul 
întreprinderii, Nicolae Bercea, re- 
luînd ideea, i-a cerut inginerului-șef 
să-și sporească capacitatea profesio
nală prin creșterea exigenței, prin 
adoptarea unui stil de lucru adec
vat, cu ajutorul căruia să-și apropie 
mai mult oamenii pentru a învinge 
greutățile existente în cariera pe care 
o conduce. Președintele consiliului 
oamenilor muncii, Mihai Pasăre, a 
fost și mai tranșant : „Anul 1982 tre
buie să fie un an hotăritor pentru to-

a vrut să-și spună 
a fi combătut

ta t r

De ce a fost 
reprogramată plenara 
comitetului de partid 
de la I. M. Rovinari

acelora care conduc direct întreprin
derea. .Tovarășul Nicolae Bodescu, 
secretar al comitetului județean de 
partid, care a condus lucrările plena
rei, a foșt de părere că „am avut de 
aprobat multe materiale pentru adu
narea generală a oamenilor muncii. 
Discutarea tuturor cadrelor ar fi în
semnat ca plenara să dureze prea 
mult".

L-am, informat pe tovarășul Petre 
Lungu, '.prim-secretar al comitetului 
județean de partid Gorj, despre pro
cedeul adoptat la respectiva plenară 
și formalismul — pentru că despre 
formalism este vorba in acest caz — 
și-a primit pe loc replica firească. ’ 
necesară. S-a cerut să se ia măsuri 
pentru reprogramarea, în cîteva zile, 
a plenarei comitetului de partid, în 
care analiza să înceapă cu activita
tea cadrelor din conducerea între
prinderii. Este, fără îndoială, o mă
sură care va avea efecte pozitive atît 
asupra muncii fiecărui cadru de con
ducere in parte, cit și asupra redre
sării situației de ansamblu a Între
prinderii.

• Țeatrui Național (14 7171, sala 
mica) : Tinerețea Iul Morometo — 
15; Cheile orașului Breda — 20; (sala 
Atelier) : Ifigenia — 20; (la sala mică- 
a Palatului) : Idolul și Ion Anapoda
— 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (13 98 48) : ttec- 
ția de dragoste — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza' Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Raceala — 15; Anchetă asupra unui 
tin Ar care nu ă făcut nimic — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : In
terviu — 15; Anecdote provinciale — 
19,30. - '
• Teatrul Mic (14 70 81) î Pluralul 
englezesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 00 05) : Lec
ția de engleză — 20.
• Teatrul de’comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru,
59 31 03) : Mița in sac — 15; 19,30;
(sala Studio) : Copiii soarelui — 19.
a Teatrul
14 72 34) : 7
19,30.
■ Teatrul ___ ____ ... . ..... ........
orfana — 18,30.
• Teatrul „Const. Tftna.se" (sala Sa
voy, 15 56 78) : Vorba Iul Tănase — 
19.30; (sala Victoria, 50 58 65) : idolul 
femeilor — 19,30.
• Teatrui „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Ansamblu) „Rapsodia 
(13 13 00) : După datina
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Cine se teme de crocodil 7

• Teatrul „Țăndărică" <15 25 77) : 
BU-Ali — 17.
• Circul București (11 01 20) : Fantas
tic circ — 16; 19.SI).
« Studioul de teatru al I.Â.T.C. 
(15 72 59) : Gustul mierii — 19.30.

cinema

Gluleștl (sala Majestic, 
martori — 16 ; Penele —

evreiesc (20 39 70) : Hasie

română" 
străbună

n
(50 26 55) :
— 17,30.

-------------------------------------- -----------------------
• Grăbește-te meet: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,16; 13,30;
15,45; 18; 20.15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 29.
a Destine romantice : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 1'5,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20.15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Proba de microfon: LIRA '
— 15.30; 18; 20.
• Non stop : DRUMUL
(31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Saltimbancii: FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Maria Mirabela; COSMOS
~ 15,30; 17,30; 19,30.
a Surcouf, tigrul celor 7 m&ri ; Reîn*.  
toarcerea iui 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).
a Toate mi se tntîmplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21.
• Jumătate de casă fără mire 
TRAL (14 27 14) — 8; 10; 12;
18; 20.
a Tren cu destinați# specială 
PURI NOI (15 6110) — 8; 10; 
16; 18; 20.
a Popeye marinarul — 9; 10,45; 12s30;

(31 71 71)

SĂRII

(30 49 85)

(27 54 95)

: CEN- 
14; 16;

î TIM- 
12; 14;

14,15; 16; PiotonU aerului — 17,45; 
19,45 ; DOINA (16 36 38).
• Frumoasa șl bestia — 9.30; 11.30; 
13.30; Soțul ideal — 15.30; 17.30: 19.30 : 
VIITORUL (11 48 03).
• Oglinda spartă : PATRIA (11 86 25)
— 9; ll-.lâ; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRT-
Vlf'A (17 OS 58) — 8; 10; 12: ” '
13; 20.
o Concediu pe malul mării :
HIȚA (14 27 14) — 8; 10; 12;
18; 20.
a Călăuza : POPULAR (351517) —
16; 19.
• Caseta Măriei de Medici t MUNCA 
(31 50*97)  — 15; 17,15; 19,30.
• Astrid, dragostea mea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 8.16: 11 ; 14; 17,15 "0. te
• Acel blestemat tren blindl* . . a.
PITOL (16 29 17) — 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20. X.
• Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8: 10; 12: 14; 16; 18; 
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 12: 14: 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 8;
12: 14; 16; 18; 20.
• Vulcanul : STUDIO (50 53 15) — 
12,15; 14,30; 17. VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ARTA 
(213186) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
« Șantaj s STUDIO
• Capitolul al doilea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13.30; 16,45; 18; 20,15.
• Duminică la ora 6 : 
(13 04 83) — 9: 11,15; 13,30; 
20,15.
• Despărțirea : GIULEȘTI
— ’8; 10,45; 13,30; 16.30; 19,30, MELO
DIA (12 00 88) — 8; 11; 14; 17; 20.
• Hangar 18 : COTROCENI
— 14: 16; 18; 20.
• Iubirea are multe fețe :
(60 30 85) — 15,30; 19.
a Bronco Billy : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15;

14; 16;

MIO- 
14: 15;

20, 
16; 
10;

10;

19.

EFORIE 
15.45; 18;

(17 56 46)

(49 48 48)

PACEA

(35 04 66)
18; 20, TOMIS 

17; 19; 21.
mandatului de conducere și trecerea 
lor în activități de execuție.

Analiza exigentă, sub auspiciile că
reia a debutat plenara, s-a oprit 
brusc, ca și cum ar fi intervenit 
un scurtcircuit. S-a oprit brusc atunci 
cind a urmat să fie analizată, cu a- 
ceeași exigență și combativitate 
partinică, și activitatea președintelui 
consiliului oamenilor muncii, a celor 

■ trei directori ai întreprinderii, a con- 
tabilului-șef, precum și a secretarului 
comitetului U.T.C., și a președintelui 
comitetului sindicatului in calitatea 
lor de vicepreședinți ai consiliului 
oamenilor muncii. Or, despre activi
tatea acestora nu s-a spus nici mă
car un cuvint. Au fost votați „în 
bloc", apreciindu-se că „sînt cores
punzători pentru funcțiile pe Care le 
îndeplinesc". E posibil, desigur, ca 
toți tovărășii amintiți să întrunească 
calitățile necesare spre a se reco
manda forului suprem de conducere 
colectivă — adunarea generală a oa
menilor muncii — reconfirmarea în 
funcțiile pe care le dețin. Dar tre
cerea sub tăcere a activității ca
drelor din conducerea întreprinde
rii este în contradicție nu numai 
cu cerințele stabilite, dar și cu 
datele realității. întreprinderea mi
nieră Rovinari 
tatea in ultimii ani, 
al în anul trecut, 
mari la toate capitolele, care com
pun structura unei activități efi
ciente Și are o situație economică 
greu de redresat fără eforturi deose
bite, efective, în care să fie angajat 
întregul colectiv, de la ultimul mun
citor pină la director. Să nu poarte 
oare cadrele din fruntea întreprin
derii nici o răspundere pentru si
tuația în care se află întreprinderea 
în prezent? Este greu de acceptat un 
asemenea răspuns, după cum este 
greu de înțeles de ce s-a omis pu
nerea în discuția plenarei comitetu
lui de partid tocmai a activității

Constantin PRIESCU

a încheiat activi- 
și în speci- 

cu deficiențe

Un tur de orizont 
asupra activității des
fășurate în vremea 
din urmă de Editura 
muzicală poate cu
prinde numeroase ti
tluri interesante. Este 
poate locul să mențio
năm mai întîi tipări
turile prilejuite de 
centenarul enescian 
R. Ghircoiașu — 
Studii enesciene, 
O. Varga — Orfeul 
moldav, G. Sbârcea — 
Veșnic tinărul Enes- 
ca, precum și lucrarea 
lui G. Constantinescu 
destinată difuzării in
ternaționale, tipărită 
în limbile franceză și 
engleză. George Enes- 
cu, viața și opera.

Istoria muzicii na
ționale este urmărită 
in toate perioadele 
dezvoltării sale : Gh. 
Ciobanu, T. Moisescu 
și Marin Ionescu au 
asigurat ediția comen
tată a importantului 
Manuscris de Ia Putna, 
datind din 1545 și ti
părit in facsimil în 
volumul IV al seriei 
„Izvoarele muzicii ro
mânești", etnografia 
este reprezentată prin 
volumul V al operelor 
lui Constantin Brăi- 
loiu și prin lucrarea 
Stelei Popa, Obiceiuri 
de iarnă din folclorul 
copiilor. Miron Șoarec 
publică volumul me-

morialistic 
meu Dinu 
compozitorul 
dagogul Dan 
semnează Elemente de 
scriitură modală, iar 
tînăra muzicologă Car

men Stoianov Iși asi
gură, prin monografia 
George Ștephănescu,

Prietenul 
Lipatti, 
și oe- 

Buciu

rea actului muzicolo
gic de superioară sem
nificație la locul care 
i se cuvine de drept: 
in rafturile bibliotecii. 
Risipite de-a lungul 
anilor prin reviste de 
specialitate (cu circu
lație inevitabil restrîn- 
să), prin periodice sau

lescu. Vastul capitol 
„Despre George Enes- 
cu“ are, în această 
perspectivă, o impor
tanță aparte : 
efectiv, cercetări fun
damentale. Dar 
mai puțin interesante 
sint punctele de ve
dere ale lui Ștefan Ni-

sint.

nu

Georg Berger, adaugă 
cu Estetica sonatei 
clasice o nouă contri
buție românească de 
prim ordin la inter
pretarea unui vast 
cimp de fenomene șl 
tendințe din muzica 
europeană. Cuprinză
torul studiu al lui

Investigații estetice 
asupra creației muzicale

un notabil debut edi
torial. Notăm, in sfîr- 
șit, apariția volumului 
II din extrem de uti
lul instrument de in
formare bibliografică 
care este Repertoriul 
general al creației mu
zicale românești, de 
Mihai Popescu — o 
carte pe care trebuie 
să o posede toate in
stituțiile muzicale din 
țară.

Volumul Iul Ștefan 
Niculescu, Reflecții 
despre muzici, se des
prinde ca unul dintre 
cele mai cuprinzătoare 
aporturi ale editurii 
de specialitate la fixa-

cotldlane. scrierile Iul 
Ștefan Niculescu, om 
de vastă informație și 
rigoare științifică, in 
același timp populari
zator eficient tocmai 
datorită viziunii clare 
și sistemice asupra 
fenomenului muzical, 
se află acum la inde- 
mîna unui cerc larg de 
cititori. Sînt cunoscu
te contribuțiile sale 
la definirea valorilor 
specifice ale creației 
enesciene și nu puține 
dintre 
de stil 
nostru 
fost descoperite șl de
finite de Ștefan Nicu-

caracteristicile 
ale marelui 

muzician au

culescu despre o serie 
de mari muzicieni 
■contemporani aparți- 
nînd altor culturi, ca
pitolul teoretic intitu
lat „Investigații" (re
ținem studiile „Culoa
rea in muzică" și 
„Eterofonia") și, desi
gur, textele referitoa
re la propria sa crea
ție. Notații diverse, 
îndeosebi asupra unor 
evenimente de viață 
muzicală, încheie acest 
volum incitator la re
flecții în termenii cei 
mai actuali asupra 
muzicii dintotdeauna.

Un alt comppzitor- 
muzicolog, Wilhelm

Berger are tn bună 
măsură caracterul 
unei cercetări inter- 
disciplinare, proble
matica muzicală fiind 
abordată în conexiune 
cu faptele relevante . 
din gîndirea filozofică 

. și științifică, din
meniul artelor și 
relor, din acel 
spațiu european 
care, tn decursul cîtor- 
va secole, s-a plămă
dit și s-a transformat 
neîncetat sonata, for
mă și gen de primă 
importanță în literatu
ra muzicală universa
lă. Lucrare cu adevă
rat enciclopedică prin

do- 
lite- 
vast 

în

impunătoarea erudiție 
pe care ea se înteme
iază, „Estetica sonatei 
clasice" nu rămîne însă 
mai puțin un studiu 
de esența primordial 
muzicală, avind. ca și 
majoritatea studiilor 
lui Stefan Niculescu, o 
valoare de cercetare 
fundamentală. Este pe 
deplin exactă observa
ția autorului că „nu a 
existat nicicînd o teo
rie a sonatei compara
bilă cu teoria fugii, a 
formelor contrapunc- 
tice in general (...). 
Teoria sonatei a rămas 
mai -mult fragmenta
ră". Cu atît mai puțin, 
nu a existat o inter
pretare estetică a so
natei, abordată dintr-o 
perspectivă general- 
culturală, dar păstrind 
mereu în obiectiv di
namica faptului mu
zical. Ca și culegerea 
de studii a lui Șt. Ni
culescu, • eseul lui 
W. G. Berger, accesi
bil deopotrivă specia
liștilor, ca și celor a- 
propiați de muzică 
fără a o practica, des
chide largi
înțelegere a fenome
nului sonor, 
strumente 
utilitate în
de educație muzicală.

porți de

sînt in- 
de reală 

procesul

Radu GHECIU

Tftna.se
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Japoniei

(Urmare din pag. I)
Inmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul TAKAAKI HASEGAWA 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și feri
cire din partea Maiestății Sale Hiro
hito, împăratul Japoniei, a guvernu
lui și poporului japonez, precum și 
dorința de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce sint 
evocate bunele raporturi dintre 
România și Japonia, se subliniază : 
„Vizita Excelenței Voastre în Japo
nia, in 1975, a pus bazele pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre în diverse domenii 
de activitate, iar vizita prințului 
moștenitor și a prințesei Michiko în 
țara dumneavoastră a contribuit 
mult la promovarea in continuare a 
legăturilor de prietenie dintre țările 
noastre".

în continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Sint pe deplin conștient că po
porul român, sub conducerea dum
neavoastră remarcabilă, este animat 
de dorința progresului țării și face 
eforturi susținute pentru promo
varea unor relații de prietenie cu 
toate țările lumii. Și politica externă 
a Japoniei are ca direcție fundamen
tală dezvoltarea relațiilor de priete
nie cu toate țările lumii — indife
rent de deosebirile de sistem politic 
sau social, de distanțele geografice

Plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor Cronica zilei
Vineri a avut loc Plenara Consi

liului Național al Organizației Pio
nierilor, care a analizat activitatea 
desfășurată de Organizația Pionieri
lor și Organizația Șoimii patriei 
pentru educarea patriotică, revolu
ționar..,, cor unistă a șoimilor patriei, 
în spiritul hotărîrllor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., al indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, al hotă
rârilor celei de-a IV-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor.

Participanții la plenară au subli
niat contribuția pe care Organizația 
Șoimii patriei, creată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
aduce la educarea patriotică, revo
luționară a copiilor țării, încă de la 
cea mai fragedă vîrstă, la dezvol
tarea sentimentelor de dragoste față 
de patrie, partid și făuritorii bunu
rilor materiale.

în încheierea 
a luat cuvîntul 
tin Dăscălescu, 
tetului Politic 
al C. C. al P.C.R.

lucrărilor plenarii 
tovarășul Constan- 
membru al Comi- 

Executiv, secretar

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, în numele tuturor copiilor 
țării, pionieri și șoimi ai patriei, 
participanții la plenară au adresat 
o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

Mobilizați de îndemnurile înflă
cărate pe care ni le adresați in per
manență, vom situa in centrul în
tregii noastre activități cultivarea 
înaltelor trăsături revoluționare, 
dezvoltarea sentimentelor de dra
goste și devotament față de patrie 
și partid, a respectului și prețuirii 
pentru tradițiile glorioase ale po
porului nostru, ale clasei munci
toare și Partiduțui Comunist. Ro
mân, pentru realizările obținute in 
anii construcției socialismului.

Conștienți de răspunderea pe care 
o avem in pregătirea noastră pen

DE LA
La Administrația Asigurărilor de 

Stat puteți contracta asigurarea de 
accidente — la alegere — intr-una 
din cele 4 variante, fiecare din a- 
cestea prezentînd caracteristici di
ferite.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 
3 luni sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 
luni este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3.20 
lei pentru fiecare 1 000 de lei din 
sumele asigurate prevăzute în po
liță, putindu-se achita și in rate.

• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la

DEZVOLTAREA BAZEI
(Urmare din pag. I)
tracție a petrolului, în celelalte 
unități extractive s-a făcut și se face 
în continuare un mare efort de 
investiții pentru asigurarea unei do
tări tehnice superioare, corespunză
toare îndeplinirii și chiar depășirii 
sarcinilor de plan pe acest an. 
Eforturile materiale trebuie să fie 
însoțite însă de o muncă bine orga
nizată, plină de abnegație și răspun
dere în toate unitățile, la toate 
locurile de «muncă. Organizațiile de 
partid, sindicale și U.T.C. au dato
ria să acționeze cu toată fermitatea, 
în spiritul recentului decret al Con
siliului de Stat, al noilor reglemen
tări legale cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socialiste de 
stat, pentru întronarea unui climat 
de ordine și disciplină muncitorească 
în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Fiecare om al muncii din aceste uni
tăți, de la muncitor la director, este 
obligat să respecte cu rigurozitate 
tehnologiile de lucru, să asigure 
buna întreținere și funcționarea uti
lajelor și instalațiilor, să folosească 
integral timpul de lucru !

Se știe că restanțele înregistrate 
anul trecut la producția de lignit în 
bazinul Olteniei, actualele greutăți in 
alimentarea cu energie electrică se 
datoresc tocmaj deficiențelor care 
s-au făcut și se mai fac simțite în 
organizarea muncii, în gospodărirea 
și folosirea utilajelor în unele din 

— urmărind prin aceasta să contri
buie la pacea și prosperitatea lumii".

în încheierea cuvîntării se subli
niază hotărirea ambasadorului de a 
contribui la întărirea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările adresate 
și a transmis împăratului Japoniei 
cele mai bune urări de sănătate, pre
cum și hotărirea de a acționa in ve
derea dezvoltării raporturilor de 
prietenie dintre țările și popoarele 
noastre. Totodată, au fost transmise 
urări de succese și prosperitate gu
vernului și poporului japonez.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se exprimă 
satisfacția față de evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și cola
borare româno-japoneze, se aprecia
ză că există încă mari posibilități de 
extindere a acestor raporturi, pe plan 
politic, economic, tehnologic, științi
fic, cultural și în alte domenii de ac
tivitate. „îmi exprim convingerea — 
se subliniază în cuvîntare — că 
România și Japonia — situate la 
mari'distanțe geografice una de alta, 
dar animate de dorința sinceră a 
cooperării pe multiple planuri — pot 
demonstra că țări cu sisteme social- 
politice diferite găsesc soluții avan
tajoase pentru promovarea unor ra
porturi rodnice, întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne și avantaj Țeciproc".

tru muncă și viață, ne angajăm să 
obținem rezultate cit mai bune la 
învățătură, să fim disciplinați, să 
ne formăm in cadrul atelierelor 
școlare și cercurilor tehnico-apll- 
cative deprinderi temeinice de 
muncă, necesare viitoarelor noastre 
meserii.

Noi, pionierii și șoimii patriei, 
copiii întregii țări — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — sintem mindri că ne-am 
născut și trăim in România socia
listă, țara libertății, dreptății, cinstei 
și hărniciei, că in fruntea ei vă aflați 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, simbol al nobilelor 
idealuri de pace și prietenie între 
toate popoarele.

Recentele măsuri de sporire a 
alocației de stat pentru copii, cu
prinse in Hotărirea cu privire la 
reașezarea și corelarea pe principii 
economice a prețurilor produselor 
agricole și majorarea prețurilor cu 
amănuntul Ia produsele agroalimen- 
tare, creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de stat pen
tru copii și a pensiilor reprezintă 
încă o dovadă a grijii părintești cu 
care zi de zi dumneavoastră, mult 
stimate' tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vegheați viața fericită a copiilor, 
bunăstarea întregului popor, pro
gresul general al patriei noastre.

Vă mulțumim încă o dată pentru 
dragostea cu care ne ocrotiți copilă
ria și vă adresăm cele mai alese 
ginduri de recunoștință, de dragoste 
și devotament, dorindu-vă din toată 
inima, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, sănătate și putere de 
muncă, mulți ani fericiți, spre gloria 
și înflorirea României socialiste.

Făgăduim in fața dumneavoastră, a 
întregului nostru popor, să răspun
dem prin fapte grijii și dragostei ce 
ne-o purtați, să ne pregătim cit mai 
temeinic pentru muncă și viață, să 
creștem ca adevărați comuniști, ostași 
de nădejde ai partidului, constructori 
devotați ai viitorului României.

ADAS
sume totale de 15 000 de lei pen
tru fiecare persoană. Prima de 
plată, pe o durată de 3 luni, este 
de 25 lei pentru toate persoanele 
cuprinse în asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bu
nurile casnice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 5 000 de 
lei de fiecare poliță.
• Asigurarea de accidente „Tu-*  

rist" se contractează pentru sume 
totale de pînă la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești ale aces
tuia. Prima de plată este de 15 lei 
pentru o lună.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 ți 16 februarie. In țară : Vremea va 
fi relativ caldă in vestul tării și zonele 
de deal șl de munte și rece în cele
lalte regiuni. Cerul va fi variabil, favo
rabil ninsorilor izolate. Vtntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele intensi
ficări în estul tării. Temperaturile mi

EXTRAGEREA I : 18 41 14 89 75
53 52 33 42

EXTRAGEREA A II-A : 47 2 13
90 67 12 81 7 27 

fiecare locuință, Intr-o fortăreață, 
din care împrăștiau foc și moarte.

Toate acestea nu au putut însă 
ține piept bărbăției și eroismului 
ostașilor români care, luptînd cu 
încrîncenare, înaintau metru cu 
metru. Rind pe rind au fost astfel 
asaltate și cucerite Hipodromul 
central și Gara de Est, cazarma 
„Franz Jozsef", cimitirul „Kere- 
pes“. Fabrica de cauciuc, Fabrica 
dg măști de gaze. Facultatea de 
medicină veterinară — și așa tot 
mai departe.

...Pe planșa muzeului, beculețele 
roșii, semnificînd linia frontului, se 
string concentric spre ultimul bas
tion al inamicului, pină cînd, la 13 
februarie, deasupra cetății a fost 
înfipt drapelul libertății.

O veste pe care ostașii noștri au 
primit-o cu îndreptățită satisfacție. 
Căci intrînd în Budapesta, româ
nii primiseră ordinul de a lua sub 
protecția lor populația civilă, valo
rile culturale și artistice ale ora
șului. „Prin lupte grele și cu sa
crificii însemnate, unitățile corpu
lui 7 armată au ajuns Ia marginea 
Budapestei... — se spunea în or
din... Populația civilă care nu ia 
parte la rezistență va fi cruțată și 
luată sub protecție. ...Monumentele 
și obiectele de artă, instituțiile 
culturale șl așezămintele de inte
res public vor fi cruțate cu grijă... - 
Cer trupelor corpului 7 armată să

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

unitățile miniere din acest bazin car
bonifer. Iată de ce, așa cum a indi
cat conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se im
pune ca in toate unitățile să se ia 
măsuri corespunzătoare pentru creș
terea gradului de utilizare intensivă 
și extensivă a capacităților de pro
ducție și, in special, a utilajelor teh
nologice din cariere și abataje. Noua 
structură organizatorică a combina
telor Motru și Rovinari, mai apro
piată de cerințele reale ale produc
ției, asigură cadrul necesar pentru 

„îmbunătățirea întregii activități. Și o 
cerință imediată pentru sporirea 
producției de lignit o constituie 
creșterea indicelui de utilizare a 
timpului de lucru la cel puțin 60 la 
sută în cazul excavatoarelor cu rotor, 
față de 45 Ia sută cit s-a realizat 
anul trecut, și la 96 la sută la combi
nele de abataj.

Aceeași atenție trebuie acordată 
realizării integrale, ritmice a pro
ducției de petrol. Pe baza indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru in unități petroliere, a anali
zelor activității din acest sector im
portant al economiei naționale, în 
toate schelele de extracție s-au sta
bilit o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice de primă însemnătate 
pentru creșterea continuă a produc
ției de țiței. Esențial este ca progra
mele de măsuri stabilite să fie apli
cate neabătut, cu cea mai mare răs

In continuare, în cuvîntare se spu
ne : „Vă sint cunoscute eforturile 
susținute pe care poporul român le 
depune pentru asigurarea dezvoltă
rii economice și sociale independen
te a țării sale. Totodată, România 
socialistă acționează cu perseverență 
pentru reducerea tensiunii din viața 
internațională, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea de pași con- 
creți pe calea dezarmării generale și, 
în primul rînd, a dezarmării nuclea
re. Milităm ferm pentru instaurarea 
unui climat trainic de securitate și 
cooperare în Europa și în întreaga 
lume, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, pen
tru reglementarea tuturor conflicte
lor dintre state exclusiv pe cale 
pașnică, prin negocieri, pentru de
mocratizarea relațiilor dintre state".

Șeful statului român a urat am
basadorului japonez succes în mi
siunea încredințată și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut, într-o at
mosferă cordială, cu ambasadorul 
Takaaki Hasegawa.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Japoniei la 
București.

Vineri a avpt loc la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" dezbaterea cu 
tema : „Rolul ideologiei, spiritul ei 
militant in procesul făuririi civiliza
ției socialiste". La dezbatere au par
ticipat cadre din domeniul activită
ții ideologice și cultural-educative, 
din învățămînt și cercetare, presă, 
precum și studenți și cursanți.

Participanții la discuții au reliefat 
contribuția partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
gîndirii și ideologiei revoluționare, 
la dialogul internațional de idei. Cu 
acest prilej s-au analizat obiectivele 
și sarcinile cercetării In domeniul 
științelor sociale, ale activității po- 
litico-ideologice și educative de for
mare a omului nou, cu o conștiință 
înaintată, socialistă. Vorbitorii au e- 
vidențiat, totodată, căile și modali
tățile de creștere a rolului și efi
cienței ideologice și teoretice în eta
pa actuală de dezvoltare a țării 
noastre, pentru a asigura educarea 
patriotică și revoluționară a tuturor 
oamenilor muncii. S-a subliniat în 
acest context necesitatea întăririi 
spiritului lor critic, militant, în ve
derea angajării întregului popor în 
realizarea obiectivelor Programului 
partidului de făurire 
cialiste multilateral 
sarcinilor actualului

a societății so- 
dezvoltate, a 
plan cincinal.

★
La Institutul agronomic „Nicolae 

Bălcescu" din București a avut loc, 
în zilele de 11 și 12 februarie, faza 
finală a concursului profesional „Cel 
mai bun agricultor". Organizat de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Uniunea Tineretului Comunist și 
Comitetul Uniunii sindicatelor din 
agricultură și industria alimentară, 
concursul a reunit în faza finală pe 
cei mai buni agricultori din întrea
ga țară, cîștigători ai fazelor jude
țene la cele cinci profile de pro
ducție : cultura porumbului, plante 
tehnice, legumicultură, pomicultură 
și viticultură.

După desfășurarea, timp de două 
zile, a probelor practice și teoreti
ce, comisia de examinare a stabi
lit cîștigătorii. La cultura porumbu
lui, locul I —■ Teodor Răscol, județul 
Gorj ; locul II — Gheorghe Tudor, 
județul Giurgiu ; locul III — Dragoș 
Polonic, județul Suceava. La grupa 
plante tehnice, cîștigătorii sint : lo
cul I — Ștefan lanu, județul Sălaj ; 
locul II — Aurel Marian, județul Mu
reș ; locul III — Tibor Szocs, jude
țul Covasna. Cei mai buni legumi
cultori sint : locul I — Ștefan Pe- 
tean, județul Cluj ; locul II — Ma
riana Vlăsceanu, județul Dîmbovița ; 
locul III — Ileana Făt, județul Satu 
Mare. în pomicultură, primii clasați 
sint : locul I — Vasilica Grigore, ju
dețul Prahova, locul II — Viorel Roș
ea, județul Alba ; locul III — Mihai 
Brendli. județul Maramureș. Vi
ticultură : locul I — Liviu Pușcașu, 
județul Alba ; locul II — Maria Pa- 
nait, județul Galați ; locul III — Li
liana Stoica, județul Buzău. Au mai 
fost acordate numeroase mențiuni. 
Tuturor ciștigătorilor le-au fost în- 
mînate din partea organizatorilor nu
meroase premii în obiecte.

(Agerpres)

pundere, pentru ca ele să determine 
rezultatele scontate pe planul pro
ducției. Deosebit de important este 
ca să se asigure funcționarea în 
bune condiții a instalațiilor de ex
tracție, reducerea timpilor de inter
venție și reparații, să se acționeze 
pentru repunerea in funcțiune a 
sondelor inactive, să se aplice cele 
mai moderne tehnologii, care să 
ducă la creșterea factorului final de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte. 
Totodată, este necesar să se extindă 
lucrările geologice pentru descope
rirea și punerea în valoare a unor 
noi rezerve de țiței.

Dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și energetice reprezintă 
o cerință vitală a progresului eco
nomic și social al țării, o înaltă 
îndatorire patriotică a oamenilor 
muncii din industria extractivă și 
din alte sectoare industriale. Țara 
noastră are nevoie de mai mult căr
bune, de mai mult petrol, de mai 
multe minereuri și materii prime. 
Acestei cauze de mare interes na
țional să-i consacrăm toate forțele, 
acționînd în spiritul sarcinilor și 
exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncind fără 
preget, cu elan revoluționar și înaltă 
responsabilitate, pentru a asigura 
într-o măsură cit mai însemnată, 
din producția internă, necesitățile de 
materii prime șl energie ale econo
miei naționale în acest al doilea an 
al cincinalului.

Excelenței Sale Domnului LUIS ALBERTO MONGE
Președintele ales al Republicii Costa Rica

SAN JOSE.
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte > al 

Republicii Costa Rica, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele .mai 
bune urări de sănătate și succes, de pace și prosperitate poporului costa- 
rican prieten.

Amintindu-mi cu plăcere de Intîlnirea pe care am avut-o cu dumnea
voastră la București, îmi exprim convingerea că relațiile prietenești existente 
intre Republica Socialistă România și Republica Costa Rica vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, spre binele popoarelor noastre, al păcii și cooperării 
în lume.

NI COL AL CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte, am primit cu adevărată plăcere mesajul pe care 
ați binevoit a mi-1 adresa cu ocazia constituirii Confederației Senegambia.

Doresc să vă exprim pentru aceasta cele mai vii mulțumiri și să vâ 
asigur în același timp de hotărirea fermă a guvernului senegalez de a ac
ționa fără încetare pentru întărire? cooperării amicale și fructuoase care 
există atît de fericit între cele două țări, precum și convingerea că aceasta 
va cunoaște un nou impuls prin formarea Confederației senegambiene.

Reînnoindu-vă urările de fericire personală pentru dumneavoastră și fa
milia dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul român, vă rog să 
primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele considerații.

ABDOU DIOUF
Președintele

Confederației Senegambia

Plecarea delegației Partidului Republican Italian
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala delegația Partidului Republican 
Italian, condusă de Oddo Biasini, 
secretar național executiv al parti
dului, care, la invitația C.C. ăl 
P.C.R., a efectuat o vizită de priete
nie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții italieni au fost salutați de

țv
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11.05 Viata satului
13,00 La sfîrșit de săntămlnă
17,45 Săptămîna politică
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică 
20,30 Foarte bine !
20,50 Teleenciclopedia
21.20 Film serial: „Tranzacția*  (ultimul 

episod)
22,05 Telejurnal

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August" a început 
vineri competiția internațională de 
hochei pe gheață pentru „Cupa Fe
derației". Echipa divizionară a țării 
noastre a învins cu scorul de 3—1 
(0—0, 2—1, 1—0) selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei prin punctele 
marcate de Costea, E. Antal și 
Hălăucă. Pentru oaspeți a înscria 
Bozek. în alt joc, formația sovietică 
Dizelist Penza a întrecut cu 6—3 
(1—2, 3—1, 2—0) formația de tineret 
a României.

Astăzi de la ora' 14 au loc parti
dele : selecționata divizionară — 
România (tineret) și Cehoslovacia, 
(tineret) — Dizelist Penza.

• Ziarul „Deutsches Sportecho" 
publică un articol special in care 
este subliniată performanta floretiș- 
tei românce Elisabeta Guzganu, cîști- 
gătoarea recentului concurs interna
țional de la Leipzig. în articol se 
arată că în ultimii trei ani scrimere- 
le din România s-au numărat me
reu printre protagonistele acestei 
competiții. Astfel, în 1980 a termi
nat învingătoare Ecaterina Iencic- 
Stahl, la ediția de anul trecut, Csi- 
la Ruparcsics a ajuns pînă în fina
lă, iar anul acesta, respectîndu-se 
tradiția, micuța și talentata floretis-

r 37 de ani de la eliberarea Budapestei

FAPTE
Pentru a înțelege șl aprecia co

rect prezentul, este necesar, de 
foarte multe ori, să cunoști trecu
tul. Iată motivul pentru care, cu 
prilejul unei recente călătorii la 
Budapesta, am început vizitarea o- 
rașului — care-și aniversează as
tăzi 37 de ani de la eliberare — in 
sălile Muzeului de istorie a mișcă
rii muncitorești ungare.

Privim îndelung imaginile ce e- 
vocă crîncenele lupte de la înce
putul anului 1945 pentru eliberarea 
Budapestei. „Bătălia pentru Buda
pesta" a fost una din acțiunile mi
litare de mare anvergură ale celui 
de-al doilea război mondial, la ob
ținerea victoriei,-alături de arma
ta sovietică, o contribuție deosebit 
de importantă aducînd armata ro
mână. O contribuție de neșters, 
care nu poate să nu rămînă mereu 
vie în memoria și conștiința po
poarelor noastre — căci în această 
bătălie mii de soldați și ofițeri ro
mâni și-au vărsat sîngele și și-au 
jertfit viața pentru ca poporul 
ungar să se poată bucura de liber
tate.

Astfel, nu se poate uita că In 
luptele de eliberare desfășurate pe 
teritoriul Ungariei, armatele ro
mâne au participat cu mari efecti
ve: circa 210 000 de soldați și ofițeri 
cuprinși în 17 divizii, un corp aerian 
și alte unități militare. Participind 
la 7 acțiuni de anvergură și la 
multe alte lupte importante, tru-

Februarie 1945: ostași români în lupta în acele zile: din plinea soldatului român, 
pentru eliberarea Budapestei piine pentru populația ungară

tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Stan Soare, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

22.20 Varietăți muzlcal-coregrafice șl 
umoristice

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Almanah pionieresc
20,40 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Giurgiu. Emisiune realizată 
în colaborare cu Consiliul Culturii 
șl Educației Socialiste

21,35 Maeștrii artei muzicale românești 
— dirijorul Emil Simon

22,05 Telejurnal
22.20 Pagini muzicale de mare popu

laritate
23.00 închiderea programului

tă Elisabeta Guzganu a obținut o 
victorie pe deplin meritată.

O Conducătorul laboratorului de 
prognoză de pe lingă Institutul na
țional de cercetări in domeniul e- 
ducației fizice din U.R.S.S., G. Se
menov, apreciază că previziunile în 
ce privește rezultatele sportive sint 
perfect realiste. Folosindu-se calcu
latorul, s-a determinat nivelul re
zultatelor care ar trebui realizate 
pentru a deveni campion olimpic în 
1984. Astfel, la atletism, în proba de 
100 m, aceste performanțe sint de 
9”56/100 la masculin și 10”72/100 la 
feminin, în timp ce Ia săritura în 
înălțime campionii olimpici de la Los 
Angeles vor trebui să obțină 2,39 m, 
respectiv 2,05 m. La înot, bărbații 
vor parcurge 100 m liber în 48”77/100 
(recordul mondial actual este de 
49”36/100), iar femeile — 54”05/100.

De asemenea, un cercetător polo
nez, Zenon Wazny, ajutat și el de 
un calculator, a publicat o carte in
titulată „Investigație in posibilități
le umane", în care apreciază că in 
anul 2000 vor fi obținute următoare
le rezultate (în probele masculine) : 
100 m plat — între 9”53/100 și 9”58Z 
100 ; săritura în înălțime : între 2,47 
m și 2,50 m ; săritura cu prăjina : 
între 6,85 m șl 6,91 m.

CARE NU
pele române au eliberat 1 237 de 
localități, intre care 14 orașe. Fie
care izbîndă ne-a costat scump, în 
aspra încleștare cu forțele hitleris- 
te și szalașiste — fiecarj al cinci
lea ostaș român fiind rănit sau 
pierind pe cimpul de luptă.

La aceste sacrificii trebuie adău
gate desigur marile eforturi făcute 
în tot acest răstimp de poporul 
român pentru susținerea frontului 
antihitlerist, munca asiduă, eroică 
depusă în condiții dintre cele mai 
grele în întreprinderi pentru asi
gurarea frontului cu materialele ne
cesare.

Acțiunea pentru eliberarea capi
talei ungare a fost declanșată in 
prima zi a lunii ianuarie 1945 șl a 
fost încununată de succes după a- 
proape o lună și jumătate. Căci 
hitleriștii, după ce fuseseră înfrinți 
și izgoniți, rînd pe rînd, din Româ
nia, Bulgaria și din cea mai mare 
parte a Iugoslaviei — în capitalele 
cărora, București, Sofia, Belgrad, 
trupele sovietice intraseră ca în 
orașe eliberate de forțele patrioti
ce, populare — se cramponaseră cu 
o îndîrjire furibundă, împreună cu 
aliații lor fasciști unguri, de Buda
pesta. Opunînd o rezistență înver
șunată, disperată, hitleriștii și a- 
liațil lor szalașiștî s-au organizat 
pentru o rezistență îndelungată, 
transformînd fiecare bloc, fiecare 
obiectiv mai important, aproape

CELUI DE-AL 25-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel 
de-al 25-lea Congres al Partidului Comunist din Canada, tuturor militanților 
partidului un cald salut tovărășesc, împreună cu urările noastre de succes 
lucrărilor Congresului comuniștilor canadieni.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea Partidului 
Comunist din Canada consacrată promovării și întăririi unității de acțiune 
a forțelor revoluționare, muncitorești și democratice naționale, în scopul 
înfăptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale clasei muncitoare, ale 
poporului canadian, luptei pentru pace, opririi cursei înarmărilor, reluării 
politicii de destindere, de respect al independenței naționale, de colaborare 
în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de relațiile de 
prietenie și solidaritate ce se dezvoltă pe multiple planuri între partidele 
noastre, bazate pe principiile stimei și respectului reciproc, al independen
ței și neamestecului în treburile interne, al dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică, tactica și strategia revoluționară, corespunzător 
condițiilor istorice, naționale și sociale din propria țară.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor con
gresului și în activitatea pentru înfăptuirea hotăririlor ce le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea în Capitală
a secretarului de statal S.U.Â.

Vineri, a sosit la București secre
tarul de stat al Statelor Unite ale 
Americii, Alexander Haig, care, la 
invitația Guvernului Republicii So
cialiste România, face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de minis
trul afacerilor externe, Ștefan An
drei, Maria Groza, adjunct al minis-

★

în declarația făcută reprezentanți
lor presei * pe aeroportul Otopeni, 
secretarul de stat al S.U.A. a spus :

„Este, desigur, o mare plăcere pen
tru mine și delegația care mă înso
țește' să am această posibilitate de a 
vizita România. Și am fost fericit și 
bucuros să accept invitația guvernu
lui român și să fac această vizită. 
Știu că mai bine de un deceniu Sta
tele Unite și România au avut con
tacte strînse și au făcut schimburi de 
vederi într-o serie de probleme 
bilaterale și globale.

Scopul meu în timpul acestei vi
zite este de a continua acest proces 
și aștept cu foarte mare interes dis
cuțiile cu președintele Ceaușescu și 
cu ministrul de externe Ștefan An
drei, pe care l-am întilnit de trei ori 
anul trecut, o dată la Beijing, o dată 
la New York și o dată la Washing
ton.

Evenimentele recente din Europa 
răsăriteană și din alte părți ale lu
mii au pus în relief din nou proble
mele cu care sint confruntate multe 
țări atunci cînd ele încearcă să-și 
urmeze destinul lor național, fără

vremea 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 FEBRUARIE 1982

POT Fl UITATE

trului afacerilor externe, Corneliu 
Bogdan, director in M.A.E., de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți David B. Fun
derburk, ambasadorul S.U.A. la 
București, membri ai ambasadei.

După sosire, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, a avut o în
trevedere protocolară cu secretarul 
de stat al S.U.A., Alexander Haig.

(Agerpres)

*
amestec din afară. America este pro
fund preocupată de aceste eveni
mente. Această vizită este o ocazie 
binevenită pentru a împărtăși gîn- 
durile noastre guvernului român 
asupra acestor evenimente și a altor 
evenimente internaționale.

Desigur, nu ne așteptăm la o simi
litudine de păreri asupra tuturor 
subiectelor. Cu toate acestea, rela
țiile americano-române pornesc de 
la un acord deplin asupra unui lu
cru : dreptul fiecărei țări la indepen
dență națională și la suveranitate de
plină, fără ingerință din afară.

România își proclamă acest drept 
și și-I exercită în relațiile sale cu 
toate țările din lume și ea își apără 
acest drept cu vigoare pe arena 
internațională cu sprijinul și bună
voința națiunilor care gîndesc Ia fel.

Lupta României pentru indepen
dență națională are o istorie înde
lungată și aprecierea atît a valorii, 
cit și a prețului acestei independențe 
face parte din moștenirea istorică a 
României.- Noi, în America, respec
tăm foarte mult această moștenire 
istorică".

nime vor fi cuprinse între minus 12 șl 
minus 2 grade, mal coborite în depre
siuni, iar cele maxime între minus 4 
și plus 6 grade, mal ridicate în zonele 
deluroase. Local se va produce ceață 
cu depunere de chiciură. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil, 'mai mult senin noaptea. 
Vînt slăb. Temperaturile minime vdr fl 
cuprinse între minus 7 și minus 3 gra
de, Iar cele maxime între 2 și 6 grade. 
Dimineața se va produce ceată. (Cor
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Fond total de ciștiguri : 1 478 371 
lei, din care 431031 lei report _ la 
categoria 1.

• ••
se bată cu Îndîrjire pentru a în
vinge, dar pretind in același timp 
să se poarte loial, cu demnitate și 
omenie, pentru a nu micșora cu ni
mic măreția victoriei obținute".

Și ostașii români s-au purtat aici, 
ca dealtfel pe întreg teritoriul eli
berat, cu grijă deosebită și caldă 
înțelegere față de populație. Numai 
Armata I română a distribuit 
275 000 mese calde, 37 000 kilograme 
piine, mari cantități de legume. 
Mii și mii de refugiați budapestani 
au fost ajutați să se întoarcă la 
casele lor cu mijloacele de transport 
ale armatei române. De notat și 
că, în același răstimp, armata I a 
prestat zeci de mii (peste 65 000) 
de consultații medicale pentru 
populație.

Este firesc deci că, mareînd an 
de an ziua eliberării capitalei, 
mulți locuitori ai Budapestei — ti
neri și vîrstnici, oameni care știu 
să prețuiască ceea ce trebuie 
prețuit — se îndreaptă către 
cimitirul Răkosliget pentru a de
pune o floare la baza lespezii 
de marmură pe care sint dăltuite 
cuvintele atît de adevărate, de 
neuitat — niciodată și de către ni
meni 2 „Glorie eroilor români care 
și-au jertfit viața în lupta împo
triva fascismului, pentru libertatea 
poporului frate ungar !“.

Aurel PAPADIUC



„Forumul de la Madrid este chemat să contribuie 
la restabilirea încrederii, la reluarea politicii 

de destindere si colaborare"
î

Intervenția reprezentantului României la reuniunea 
general-europeană

MADRID 12 (Agerpres). — Cores
pondență'de la Radu Adrian : In șe
dința plenară de vineri a reuniunii 
general-eupopenc , de la Madrid a 
luat cțlvintul șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu. Prezen- 
tind considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu in legătură cu ro
lul și importanța deosebită a foru
mului general-european, vorbitorul 
a spus :

România socialistă consideră că 
actualele condiții deosebit de com
plexe și contradictorii ale vieții in
ternaționale, creșterea tensiunii si 
neîncrederii dintre state nu trebuie 
în nici un caz sâ se repercuteze in 
mod negativ asupra desfășurării lu
crărilor reuniunii din capitala Spa
niei. Dimpotrivă, prin rezultatele 
sale, forumul de la Madrid este 
chemat să aibă repercusiuni poziti
ve asupra climatului politic interna
țional. să contribuie la restabilirea 
încrederii dintre statele participan
te, la reluarea cursului spre destin
dere și' largă colaborare internațio
nală.

în continuare, reprezentantul ro
mân a relevat că progresele înregis
trate în cadrul reuniunii reprezintă 
un bun ciștigat, care trebuie să fie 
păstrat. în acest context, el a sub’i- 
niat că țâra noastră â dat o înaltă 
apreciere inițiativei țărilor neutre și 
nealiniate de a prezenta un proiect 
de document final, care poate să 
conducă la încheierea pozitivă a re
uniunii, la obținerea de rezultate 
constructive,' substanțiale. Dealtfel, 
noi, reprezentanții celor 35 de state 
participante, ne-am angajat, in una
nimitate, înainte de întreruperea lu
crărilor, să acționăm pentru înche
ierea reuniunii în termen de o lună 
prin adoptase*  unui document final 
substanțial și echilibrat. Așa cum 
declara recent președintele Nicolae 
Ceausescu, „ca țară europeană. Româ
nia acționează cu toată fermitatea 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Acționăm ca la reuniunea 
ce se desfășoară la Madrid să se 
obțină rezultate cit mai pozitive, să 
se convoace conferința pentru în
credere și dezarmare pe continentul 
nostru, să se asigure continuitatea 
procesului de securitate și coopera
re inceput la Helsinki, prin organi
zarea de noi reuniuni, să se adopte 
măsuri' dc dezvoltare a încrederii și 
cooperării în Europa". Vorbitorul a 
prezentat poziția țării noastre fată 
de evenimentele din Polonia, ară- 
tind că acestea sînt probleme inter
ne ale unui stat suveran, pe care 
trebuie să le rezolve polonezii înșiși. 
Este in interesul vital al tuturor sta
telor europene să ajute poporul po
lonez să depășească dificultățile prin 
care trece in prezent și de aceea nu 
trebuie să Se întreprindă nimic de 
natură să amplifice aceste dificul
tăți. Sancțiunile și presiunile de 
orice fel. amestecul in treburile in- 
tei‘ne sint in contradicție flagrantă 
cu Carta O.N.U.. cu principiile în
scrise in Actul final Ia care au sub
scris toate cele 35 de state partici
pante.. Nimeni nu are dreptul, sub 
nici un pretext, să dicteze cum și 
prin ce mijloace un stat indepen
dent și suveran trebuie să-și rezol
ve problemele dezvoltării sale in
terne. Poporul român, ca prieten 
sincer al popo-ului polonez, dorește 
ca acesta, să-și continue dezvolta

rea sa Socialistă liberă, să poată 
contribui la, edificarea securității 
pe continent, la întărirea păcii in 
Europa și în lume.

In ce o privește, România, a spus 
în continuare vorbitorul, apelează la 
toate statele participante pentru ca 
situația internă din Polonia să nu 
fie internaționalizată, să nu se creeze 
în mod artificial o „problemă" care 
nu poate decit să prejudicieze des
tinderii și păcii, să ducă la agra
varea situației internaționale, să lo
vească in politica de destindere.

Sarcina reuniunii de la Madrid, așa 
cum rezultă din înseși prevederile 
Actului final, este ăceea de a se 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre statele 'participante pe. baza 
principiilor stabilite in comun. De
sigur, probleme pot să apară intr-o 
țară sau alta, dar ele trebuie să fie 
rezolvate în spiritul respectului re
ciproc. t Statele trebuie să se ajute 
unele pe altele, respectindu-șe inde
pendența națională, neamestecul in 
treburile interne și orinduirea socia- 

.lă din fiecare țară. Asigurarea li
niștii in fiecare țară, dezvoltarea lor 
liberă constituie un factor deosebit 
de important pentru destindere și 
colaborare in Europa.

Subliniind că astăzi nu există pro
blemă mai importantă decit cea a 
păcii sl dezarmării, că cursa înar
mărilor a luat o asemenea amploa
re incit pune în pericol existența 
popoarelor, reprezentantul român a 
arătat că este necesar să *se  facă 
totul pentru oprirea amplasării și 
dezvoltării de noi rachete în Euro
pa, pentru eliminarea acestora de pe 
continentul nostru și, în general, a 
tutfiror armamentelor nucleare. Pro- 

. blemele complexe ale păcii, dezar
mării nu își pot găsi soluționarea 
decit cu participarea tuturor statelor, 
a tuturor popoarelor continentului, 
in afara blocurilor militare și a al
tor grupări, iar reuniunea de la Ma
drid. ca și cele care ii vor urma, 
oferă cadrul democratic cel mai po
trivit pentru rezolvarea acestor pro
bleme. Tensiunea existentă în viața 
internațională actuală nu trebuie să 
constituie un obstacol pentru activi
tatea noastră. Nimeni nu ne poate 
asigura că in viitor tensiunea va dis
părea. în aceste condiții, datoria 
noastră este de a acționa împreună, 
de a depune toate eforturile pen
tru menținerea dialogului, pentru 
continuarea negocierilor, pentru ca 
reuniunea de la Madrid șă nu devi
nă victimă a crizei de încredere din 
relațiile internaționale.

In încheiere, șeful delegației ro
mâne a relevat că, în actualul sta
diu al lucrărilor, atenția tuturor 
participanților trebuie să se concen- 

. treze pe fondul. problemelor care își 
mai așteaptă incă soluționarea, cum 
sint convocarea conferinței pentru 
încredere șl dezarmare in Europa și 
asigurarea continuității procesului 
C.S.C.E.

★
In cursul ședinței plenare de vi

neri au mai luat cuvintul : minis
trul relațiilor externe al Franței, 
Claude Cheysson, ministrul de ex
terne al Suediei, Ola Ullsten, mi
nistrul de externe al Marii Brita
nii. lordul Carrington, ministrul de 
externe al Irlandei, Jim Dooge, 
precum și reprezentanții R.D.G., 
Cehoslovaciei și Danemarcei.

Manifestări 
consacrate României
PRAGA 12 (Agerpres) — La Praga 

a avut loc vernisajul expoziției 
„Grafica contemporană românească", 
organizată sub egida Ministerului 
Culturii și Uniunii artiștilor plastici 
din R.S. Cehoslovacă.

Expoziția reunește peste 60 de lu
crări, aparținînd unor autori din 
toate generațiile, care înfățișează, 
printr-o varietate a tehnicilor și o 
diversitate a mijloacelor de expri
mare, fapte din istorie, aspecte sem
nificative de viață și munci reali
zările societății noi socialiste. Au 
participat Dușan Spacil, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, cadre 
de conducere din ministere și insti
tuții centrale, reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice, membri ai corpului 
diplomatic. Cu acest prilej au rostit 
alocuțiuni Otakar Holan, adjunct al 
ministrului culturii, și ambasadorul 
țării noastre la Praga, Cornel 
Pînzaru.

ROMA .12 (Agerpres). — La pos
tul național I al Radiodifuziunii ita
liene a fost transmisă capodopera 
creației lui Ion Luca Caragiale, „O 
scrisoare pierdută", traducerea și a- 
daptarea radiofonică aparținînd cu
noscutului regizor Carlo di Stefano. 
In distribuție au figurat artiști de 
seamă ai scenei italiene.

PARIS 12 (Agerpres). — Recent, 
la Paris au fost prezentate o serie 
de conferințe despre istoria și cul
tura poporului român de către prof, 
dr. Virgil Cândea, secretarul Asocia
ției „România". Conferințele au fost 
ținute la sediul UNESCO, la Insti
tutul Român (Sorbona), Școala prac
tică de înalte studii în științele so
ciale, la reuniuni organizate de A- 
sociația de prietenie „Franța — 
România" și Asociația culturală 
„Alpes-Carpathes".

Rezoluția reuniunii la nivel înalt 
în problema Ciadului

Poziția guvernului ciadian

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECUNOAȘTERI SEMNIFICATIVE,

helsinki: Liderul Partidului Social-Democrat 
însărcinat cu formarea noului guvern

HELSINKI 12 (Agerpres). - Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
l-a desemnat pe liderul Partidului 
Social-Democrat, Kalevi Sorsa, să 
formeze noul guvern al țării, s-a 
anunțat oficial la Helsinki. Anun
țarea deciziei șefului statului- in
tervine după acordul realizat între 
cele patru formațiuni politice repre
zentate în cabinetul demisionar — 
Partidul Social-Democrat, Uniunea 
Democratică a Poporului Finlandez 
(care cuprinde și Partidul Comu

nist), Partidul de Centru și Partidul 
Popular Suedez — asupra repartizării 
principalelor portofolii ministeriale, 
menționează agenția Associated Press.

Principala schimbare în viitorul 
cabinet, a arătat Kalevi Sorsh, într-o 
declarație făcută presei, este desem
narea ca ministru de externe a lui 
Paer Stenbaeck, din Partidul Popu
lar Suedez. Premierul a precizat, pe 
de altă parte, că formula guver
namentală definitivă va fi anunțată 
în cursul săptâmînii viitoare.

NAIROBI 12 (Agerpres). — Un co
municat difuzat după încheierea lu
crărilor întilnirii la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane de la 
Nairobi, la care au participat repre
zentanții țărilor membre ale Comi
tetului permanent al O.U.A. pentru 
problema Ciadului, arată că, în 
conformitate, cu Acordul de la La
gos, semnat în 1979, comitetul cere 
părților aflate în conflict din aceas
tă țară să instituie o încetare a fo
cului, să angajeze negocieri in ve
derea reconcilierii naționale și să 
organizeze alegeri generale, sub su
pravegherea O.U.A. Continuarea 
prezentei Forței neutre interafricane

in Ciad — se menționează tn comu
nicat — va fi legată de acceptarea 
acestor condiții de către Guvernul 
de Uniune Națională de tranziție 
(G.U.N.T.) al Ciadului.

★
Un purtător de cuvint guverna

mental ciadian a respins rezoluția a- 
doptată de Comitetul permanent al 
O.U.A. pentru problema Ciadului, 
informează agențiile France Presse 
și Reuter. Purtătorul de cuvint a de
clarat, la Nairobi, că rezoluția este 
„nulă și neavenită pentru că ea e- 
mană de la un organism care nu este 
prevăzut in nici un text al O.U.A. 
asupra Ciadului".

Ample acțiuni antiteroriste în Italia
ROMA 12 (Agerpres). — Poliția ita

liană a efectuat în aceste zile o vas
tă operațiune antiteroristă apreciată 
ca un succes în acțiunea de neutra
lizare a gravului flagel pe care il 
reprezintă terorismul în Italia. După 
cum relevă agenția Reuter, echipe de 
polițiști au cercetat sute de case din 
Napoli, Roma și din alte localități. 
Au fost arestate peste 200 de per
soane' suspecte de a fi membre ale 
grupărilor teroriste. Poliția a confis
cat. totodată, o mare cantitate de 
arme de foc și muniție.

De asemenea, parchetul din Milano 
a hotărit, inculparea a 163 de per
soane, acuzate de activități teroris
te desfășurate în regiunea Lombar
dia, în perioada 1974—1980, în ea-, 
drul unor organizații extremiste, în
tre care și cea autointitulată „Pri
ma linea". Intre faptele comise și

incriminate de'lege figurează patru 
omucideri, rănirea a 16 persoane, 18 
spargeri de bănci, atacarea forțelor 
de ordine și a santinelelor aflate in 
post, 25 de atentate și diverse de
licte.

Intre acuzați se numără membri 
din conducerea organizației teroris
te „Prima linea". între care Bruno 
la Ronga, deja condamnat de două 
ori la pedepse grele cu închisoarea, 
acuzat de trei omucideri. Din cei 1.63 
de inculpați, 105 se află deja în stare 
de arest.

Pe de altă parte, un tribuna! mi
lanez a condamnat 31 de membri ai 
organizației „Prima linea". Ia un to
tal de 400 de ani de închisoare. în
tre condamnați se află și Corrado 
Alunni, unul dintre fondatorii orga
nizației, care are de ispășit o pe
deapsă de 29 de ani închisoare.

pe scurt

*
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LUPTE VIOLENTE IN SALVADOR ou fost inregistrate in ultimele 24 de 
ore intre forțele insurecționale și trupele guvernamentale. Trupele guver
namentale au fost obligate sâ se retragă din două importante departa
mente ale țării - Cuscatlan și Cabanas, aflate la numai 50 de kilometri 
de capitală. Detașamente ale Frontului Farabundo Marti de Eliberare 
Națională ou atacat garnizoanele Juntei de guvernămînt în localitățile 
Carmen. Colina. La Pena și Paso Finjo, provocînd inamicului pierderi
grei

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
Sen, președintele R.P.D. Coreene, a 
primit delegația guvernamentală 
iraniană, condusă de Aii Akbar . 
Parvaresh, ministrul educației, care 
se află în 
avut loc, cu 
bire — 
A.C.T.C.

vizită la Phenian. A 
acest prilej, o convor- 
menționează agenția

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
ANGOLEI IN BRAZILIA. La Bra
silia s-au încheiat convorbirile din
tre ministrul brazilian al afacerilor 
externe, Ramiro Guerreiro, și mi
nistrul de externe al Angolei, Paulo 
Jorge, care a efectuat o vizită ofi
cială In Brazilia. Comunicatul co
mun, dat publicității, condamnă 
toate formele de colonialism, de
pendență și rasism, cu precădere 
politica de apartheid promovată de 
regimul minoritar rasist din R.S.A. 
Documentul denunță permanentele 
acțiuni agresive ale regimului de 
la Pretoria împotriva Angolei, Mo- 
zambicului și a altor țări africane 
din prima linie.

ția de ministru al apărării. Prirtiul 
ministru, Shah Azizur Rahman, 
ministrul afacerilor externe, Sham- 
sul Haq, și ministrul de interne, 
M. A. Matin, își păstrează, de ase
menea, portofoliile în cadrul noului 
guvern.

CONVORBIRI LA SOFIA. Prof. 
M. Popescu-Buzeu, președinte de 
onoare și secretar general al Uniu
nii Medicale Balcanice, a avut con
vorbiri cu prof. A. Maleev, pre
ședintele Academiei bulgare de 
medicină, in legătură cu programul 
celei de-a XVII-a Săptămîni me
dicale balcanice, ce urmează să-și 
desfășoare 
30 august 
a făcut o 
bulgară a 
privire la 
niunea Medicală Balcanică in spri
jinul colaborării și păcii în Bal
cani.
vPRIMUL MINISTRU AL MA

LAIEZIEI, Mahathir Mohamad, și 
premierul Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene, Li Giong Ok,

lucrările la Sofia intre 
— 4 septembrie 1982 și 
expunere la Asociația 
oamenilor de știință cu 

activitatea depusă de U-

aflat în vizită oficială la Kuala 
Lumpur, au avut convorbiri con
sacrate problemelor bilaterale și 
unor aspecte ăle situației inter
naționale. Cel doi șefi de gu
vern au evidențiat necesitatea men
ținerii păcii și stabilității in zonă. 
Părțile au arătat, totodată, că miș
carea de nealiniere poate să joace 
un rol important în prevenirea 
izbucnirii unui nou război, subli
niind, in context, că țările membre 
ale acestei mișcări au datoria de â 
lupta pentru apărarea principiilor 
care au stat la baza formării sale.

LA APELUL CONFEDERAȚIEI 
GENERALE A OAMENILOR MUN
CII PORTUGHEZI (C.G.T.P.-In- 
tersindicala), în Portugalia a fost 
declarată o grevă națională de 24 
de ore la care se preconizează par
ticiparea 
jumătate 
cea mai 
sindicale 
acum, greva a fost organizată 
sprijinul cererii de a se crea con
dițiile necesare soluționării grave
lor probleme economice și sociale 
cu care se confruntă masele popu
lare.

a circa două milioane și 
de persoane. Considerată 
mare acțiune a mișcării 
lusitane din 1974 pină 

în

„Trei milioane de oameni — 
victime ale recesiunii"

Un comentariu a! ziarului britanic „The Observer*

tfHEimisroi#

Graficul de mai sus, întocmit pe baza statisticilor naționale engleze și 
publicat de ziarul „Times" din 28 ianuarie 1982, prezintă o imagine 
sugestivă a celor trei mari fenomene - inflația, recesiunea, șomajul - 
ce caracterizează în ultimii ani viața social-econornică a Marii Britanii 
și afectează in măsură crescindă nivelul de trai al maselor populare

„Marea Britanie are peste trei 
milioane de șomeri înscriși in sta
tisticile oficiale. Există puține șan
se pentru o reducere pronunțată a 
numărului celor fără de lucru pină 
la finele acestui secol, estimind.u-se 
că in 1986 se va depăși nivelul de 
3,5 milioane șomeri.

Statisticile oficiale lunare privind 
șomajul au devenit obiectul unui 
adevărat ritual de acuzării și res
pingeri. Congresul Sindicatelor Bri-, 
tanicețT.U.C.) afirmă că numărul 
real al șomerilor depășește patru 
milioane, in timp ce economiștii cu 
opinii de dreapta, de la Institute of 
Economic Affairs, consideră că nu
mai bărbații in virstă de 25 pină la 
54 de ani fără de lucru timp de mai 
mult, de șase luni trebuie să fie 
considerați ca -unitate de măsură 
strategică- pentru a stabili nivelul 
șomajului.

Acest straniu joc al cifrelor poa
te să înspăimânte sau să determine 
compătimire, dar face foarte puțin 
pentru a înlesni înțelegerea feno
menelor care se petrec pe piața 
forței de muncă în timpul celei 
mai grave recesiuni de după anii 
dintre cele două războaie.

Dezbaterile recente din Camera 
comunelor nu au dus cu nimic la 
clarificarea acestei probleme.

In Vara acestui an, aproximativ 
un milion de oameni se vor afla 
in șomaj timp de peste 12 luni. A- 
proape jumătate din actualii șo
meri sint fără de lucru de peste 
șase luni. Cei ce se ocupă cu prog
nozele privind utilizarea forței de 
muncă prevăd că această situație 
se va agrava in următorii ani. Rata 
șomajului crește intr-un ritm neli

niștitor. In ianuarie 1980 se aflau 
in stare de șomaj, de peste un an, 
355 300 persoane. In decembrie anul 
trecut se ajunsese la 874 000, iar 
numărul acestora va crește necon
tenit in acest an.

Cine sint aceste adev '^iitr -victi
me ale recesiunii ? Pat t-din cinci 
sint bărbați, trei cincimi sint căsă
toriți și mai mult de o treime au 
copii. Aproape trei sferturi dintre 
ei aveau o muncă manuală inainte 
de a se așeza la coada pentru aju-. 
torul de șomaj ; cea mai mare par- 
t- dintre aceștia nu au nici un fel 
de pregătire sau calificare. Ei vin 
in proporție zdrobitoare din con
strucții și din ramurile industriale 
de bază și de prelucrare. Un sfert 
dintre ei au fost considerați inutili, 
iar mulți și-au pierdut slujba din 
motive de sănătate.

Toate categoriile de virstă suferă 
de pe urma șomajului pe termen 
lung, nu numai tinerii. Numărul 
celor in virstă de 25 pină la 45 de 
ani ce intră în această categorie 
s-a dublat in anul 1931. Dar cel 
mai greu este pentru persoanele in 
virstă, care au foarte puține spe
ranțe să mai găsească o nouă 
slujbă permanentă după 55 de ani.

Faptele arată, că șomajul pe ter
men lung a afectat sectoarele cu 
salariile cele mai reduse, eu con
diții grele de muncă, cu patine be
neficii suplimentare și adeseori 
fără a beneficia de . asigurări so
ciale.

Dacă nu se face nimic, viitorul 
va fi sumbru. In 1982, Marea Bri
tanie va rămâne'o țară mal degrabă 
împietrită, glasul adevăratelor vic
time ale recesiunii rămînînd 
neauzit".

I NOUL GUVERN AL R. P. BAN
GLADESH a depus jurămîntul, 
vineri, în fața președintelui țărij, 

■ Abdus Sattar. Spre deosebire de 
cabinetul dizolvat joi de șeful sta- 

I tului, alcătuit din 42 de membri, 
noul organism executiv are numai 
nouă miniștri și nouă miniștri de 

I stat. Un număr de 14 membri ai 
guvernului precedent și-au păstrat 

Lposturile avute anterior. Președin
tele Abdus Sațtar deține și func-

O BOMBA DIN TIMPUL CELUI 
DE-AL DOILEA RĂZBOI MON
DIAL a explodat accidental, joi, în 
timpul lucrărilor de excavații la 
metroul din Essen, . in R.F.G. Au 
fost rănite patru persoane.

IN PROBLEMELE COMBATERII

„Situație deosebit de dificilă 
pentru fermieri"

REUNIUNE INTERNAȚIONALA ... ___________ ___________
EROZIUNII SOLULUI. O reuniune consacrată examinării modalităților de 
combatere a eroziunii solului, care grupează experți din țări lațlno-amerî- 
cane și caraibiene, se desfășoară in localitatea mexicană Cocoyoc. Reu
niunea și-a propus să promoveze intensificarea acțiunilor la nivel {na
țional și regional pentru combaterea deșertificării progresive. Realizarea 
acestui obiectiv implică aplicarea de către fiecare țară a planului de ac
țiune adoptat de Programul O.N.U. pentru mediul ambiant, care apre
ciază că extinderea treptată a zonelor de deșert constituie o problemă ce 
preocupă in mod deosebit țările in curs de dezvoltare, unde se produce 
o despădurire constantă.

în raportul prezentat la aduna
rea anuală de la Londra a Uniunii 
naționale a fermierilor britanici 
(N.F.U), — care numără peste 
140 000 de exploatări agricole —" se 
arată, potrivit agenției France 
Pfesse, că efectele crizei economi
ce cu care se confruntă Piața co
mună se repercutează puternic a- 
supra fermierilor britanici. Docu
mentul relevă că veniturile reale 
ale fermierilor au scăzut cu 50 la 
sută din 1976, iar datoriile acestora 
s-au dublat în ultimii trei ani, ci-

lire ster-frîndu-se la 4 miliarde 
line.

Ca 
anul 
2 000 
timp
„într-o situație deosebit <4k. O: 
lâ". Investițiile in sectorul agricol 
înregistrează- la ora actuală cel mai 
scăzut nivel din ultimii 20 de ani, 
constată documentul, adăugind că 
este necesar să se adopte măsuri 
susceptibile să ducă la .stoparea 
declinului agriculturii britanice 
„înainte de a fi prea, tîrziu".

în raport, 
incă 

. în

urmare, se spune 
trecut au dat faliment 
de exploatări agricole, >„ 
ce alte 5 000—7 OtIO se lă

—--------------------------------------------7Cauze și efecte ale creșterii prețurilor pe piețele internaționale-------------- —
(Urmare din pag. I) ________________ i— 
materiale și in toate sferele vieții 
sociale.

în acest cadru general se înscriu 
și problemele dezvoltării contempo
rane a agriculturii. Știe oricine că 
sporirea producției agroalimentare 
ar fi imposibilă fără mecanizarea 
lucrărilor, folosirea largă a îngrășă
mintelor și antidăunătorilor, fără 
irigații, lucrări de îmbunătățiri 
funciare etc. Or, sub impactul ma
jorării generale a prețurilor, sooresc 
considerabil și costurile producției 
agricole. Citeva exemple sint edifi
catoare în acest sens. în perioada 
1970—1980. pe piețe reprezentative 
de import, prețul mediu al mașini
lor agricole a crescut de 1,7 ori, iar 
al tractoarelor de pesțe 1.3 ori. In 
același timp, prețurile internaționa
le au crescut la carburanți de peste 
11 ori, la uree de 4.7 ori, la spper- 
fosfați de 4 ori, la antidăunători de 
circa 3,5 ori ș.a.m.d.

Ca urmare a costurilor de produc
ție mai ridicate și în pofida măririi 
randamentelor la hectar, dacă facem 
abstracție de oscilații, conjuncturale 
sezoniere, constatăm că prețurile 
internaționale au crescut in dece
niul trecut la grîu de 2.9 ori, la po
rumb de 2,4 ori etc. în virtutea ace
lorași condiționări în lanț, au sporit 
costurile dc producție și in industria 
alimentară, la sporirea costurilor e- 
nergiei și al materiilor prime supu
se prelucrării adăugindu-se și ma
jorarea de peste 2 ori a prețurilor 
reprezentative de import pentru e- 
chipamentul specific acestei ramuri. 
In intervalul 1974—1981, preturile 
internaționale au crescut astfel, de 
peste 4 ori la zahăr, de circa 2 ori 
la ulei de floarea-soarelui, de 3,6 
ori la unt, de peste 2 ori la carnea 
de vită etc.

Creșterea costurilor dc producție 
și întreaga mișcare a prețurilor in
ternaționale nu pot să nu se re
flecte, pină la urmă, in evoluția pre
țurilor plătite de consumatori. Ma
jorarea prețurilor cu amănuntul are 

unele particularități structura

le, social-economice și naționale. 
Astfel, potrivit statisticilor interna
ționale, pină in 1972 prețurile cu a- 
mânuntul la produsele agroalimen
tare au crescut mai incet decit pre
țurile la mărfurile nealimentare. In 
ultimii ani, tendința pare a începe 
să se inverseze. Organizația Mon
dială pentru Agricultură și Alimen
tație (F.A.O.) a calculat, de exem
plu, că in 1980, cînd creșterea gene
rală a prețurilor de consum a fost 
de 11 la sută, prețul cu amănuntul 
la produsele agroalimentare a cres
cut în țările vest-europene cu 13 la 
sută.

Un al doilea aspect care atrage a- 
tentia privește ritmul rapid in care 
cresc prețurile de detaliu ale produ
selor alimentare in principalele țări 
capitaliste. Pentru a avea o imagi
ne globală vom apela la calculele 
O.N.U. privind evoluția prețurilor de 
consum in citeva țări capitaliste la 
produsele agroalimentare. Rezultă 
din tabelul de mai jos că față de 
media din 1980, in iulie 1981, deci, 
numai într-o jumătate de an, prețu
rile de copsum ale produselor agro
alimentare au crescut cu 6—10 la 
sută in Austria, Belgia, Spania, An
glia și S.U.A., cu 11—19 la- sută în 
Danemarca, Franța și Italia și cu 
peste 26 la sută în Grecia.

Indicele prețurilor dc consum 
la produsele agroalimentare

— 1970 = 100 —
1980 iulie

1981
Austria 170.3 181,4
Belgia 178,8 188,9
Danemarca 163,0 132.0
Franța 251.0 287.7
Grecia 425.2 538.2
Italia 355.6 422,9
Spania 372.6 407.6
Marea Britanie 395.8 432.5
S.U.A. 216,8 234.6

Sursa : U.N. Monthly Bulletin, nr. 
11/1981.
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Participarea la fluxurile comerciale 
mondiale face ca nici economia ță
rilor socialiste să nu poată face 
abstracție de mișcarea internaționa
lă a prețurilor. Desigur, in aceste 
țări mișcarea prețurilor este plani
ficată și se află sub controlul socie
tății, ceea ce determină ■ fluctuații 
mai moderate, de mai mică amploa
re decit, in general, în economia 
capitalistă. Totuși, factorii obiectivi 
ai creșterii obligă țările socialiste la 
periodice recorelări în sistemul na
țional de prețuri, inclusiv prin ma
jorări ale prețurilor de consum. A-

semenea măsuri au fost luate In ul
timii ani în numeroase țări socialis
te — în Bulgaria, Ungaria, Iugosla
via, recent în Cehoslovacia etc.

Măsuri similare au devenit nece
sare și în țara noastră, în special ca 
urmare a creșterii prețurilor inter
naționale la țiței, alte resurse ener
getice și materii prime pe care le 
importăm. Creșterea prețurilor In
ternaționale și majorarea retribuției 
in cincinalul precedent âu făcut ast
fel necesară, la începutul acestui 
cincinal, actualizarea și îmbunătăți
rea prețurilor de producție în indus

trie și creșterea prețurilor de con
tractare și achiziție în agricultură.

Pentru ca sistemul de prețuri să-și 
poată îndeplini integral funcțiile e- 
conomice și sociale ce-i revin în sti
mularea creșterii economice și a 
bunei aprovizionări a populației, tre
buie să se realizeze totodată și o 
corelație judicioasă intre prețurile 
de producție și cele de consum, cu 
atit mai mult cu cit la unele pro
duse agroalimentare prețurile cu a- 
mănuntul au rămas neschimbate în 
România de 20—25. de ani.

După cum se știe, ținînd seama de 
cerințele obiective ale dezvoltării

economico-sociale, s-a hotărit, încă 
din 1980, îmbunătățirea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la o serie 
de produse, măsură înscrisă în pla
nul pe 1982.

Recent, cu prilejul vizitei de lucru 
făcute în județul Brașov, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, pe 
baza calculelor făcute pină acum, 
majorarea prețurilor la produsele 
agroalimentare va fi în medie d,e 
circa 35 la sută, diferențiată însă in 
funcție de produse. Intr-o analiză 
aprofundată făcută măsurilor preco
nizate, secretarul general al partidu
lui a precizat totodată : „Așa cum

am spus încă la plenara din 1980 și 
apoi la plenara din noiembrie 1981, 
vom face această majorare a pre
țurilor la produsele agroalimentare 
în acest an, asigurind o compensație 
corespunzătoare, in așa fel ca, pe 
ansamblu, in 1982. retribuția reală, 
avind in vedere și creșterea acestor 
prețuri, să reprezinte, la sfirșitui 
anului o creștere dc 1,5 la sută fată 
de 198O.„Avem in vedere că în 1983, 
aplicind in continuare măsurile de 
creștere a retribuției, retribuția 
reală să ajungă, față de 1980, la 
circa 4 la sută, deci o creștere reală 
cu 1 la sută".
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