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Cincinalul este unitar - si trebuie actinnat ferm 
pentru realizarea integrală a prevederilor sale!

Conducerea planificată a dezvoltă
rii economico-sociale constituie o le
gitate fundamentală a operei de 
făurire a societății socialiste. An de 
an se .elaborează, in deplină concor
danță cu orientările de bază stabilite 
pentru fiecare cincinal de Congresul 
partidului, planurile de dezvoltare a 
economiei, de creștere a nivelului de 
trai. Aceste pla
nuri anuale con
stituie părți in
tegrante, armo
nioase ale pla- 
riuriloț cincinale ; 
el. sint funda
mentate cu con
tribuția determi
nantă a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
partidului, șj, îna
inte de a fi adop
tate de Marea 
Adunare Națio
nală, sint dezbă
tute larg in în
treprinderi, analizate și aprobate în 
inaltcle foruri ale democrației noas
tre muncitorești, socialiste. întreaga 
operă de construcție și de realizare a 
planului este rezultatul afirmării pu
ternice a înaltei răspunderi față de 
prezentul și viitorul patriei noastre 
socialiste, a inițiativei și înțelepciu
nii colective a oamenilor muncii in 
calitatea tor de proprietari, producă
tori și beneficiari.

A ințrat în practica democrației 
noastre socialiste ca oamenii mun
cii, întregul popor să fie informat 
sistematic in legătură cu obiectivele 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei din fiecare perioadă, cu modul 
concret în care sc înfăptuiesc ele in 
practică. Cu prilejul vizitelor de lu
cru în județele țării, in intilnirile cu 
oamenii muncii, in cuvintările rostite 
în înaltele foruri ale partidului, ale 
democrației noastre muncitorești, so

cialiste, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prezintă comuniștilor, întregului po
por rezultatele obținute in dezvolta
rea industriei, agriculturii, a celorlal
te ramuri, în creșterea nivelului de 
trai, formulind cu claritate sarcinile 
ce stau in fața oamenilor muncii 
pentru a se asigura progresul susți

„Avem un plan cincinal și dacă, dintr-un motiv sau altul, 
unele unități sau unele județe nu au îndeplinit intr-un trimestru sau 
intr-un an sarcinile ce le reveneau, este evident că se impun măsuri 
hotărîte pentru ca, în următoarea perioadă, aceste nerealizări să fie 
lichidate, iar planul cincinal să fie realizat in întregimea sa în bune 
condiții",

NICOLAE CEAUȘESCU

nut al patriei socialiste. Totodată, a 
devenit firesc ca la început de an să 
fie date publicității rezultatele obți
nute in dezvoltarea economico-soci- 
ală ,a țării în anul precedent.

Recentul comunicat privind înde
plinirea planului pe 1981 relevă, cu 
puterea faptelor, că primul an al 
cincinalului s-a încheiat cu rezulta
te importante in dezvoltarea eco- 

■ nomico-socială a țării. A sporit 
producția industrială, a crescut ex
portul, s-a accelerat procesul de 
adaptare a structurii producției 
industriale la noile cerințe ale dez
voltării economice, s-a acționat 
energic pentru promovarea progre
sului tehnic, a sporit potențialul 
productiv al economiei noastre. 
Realizări notabile au fost obținute in 
creșterea nivelului de trai. în deta
liu, toate aceste realizări sint pre
zentate in comunicat. Ceea ce se cu

vine subliniat este că ele au fost 
înregistrate în condițiile impactului 
crizei economice mondiale — care.în 
multe țări ale lumii a determinat o 
stagnare a dezvoltării economice sau 
chiar un regres — ceea ce a impus 
un efort susținut al întregului nostru 
popor, sub conducerea partidului, 
pentru reducerea la minimum a 

efectelor acestei crize asupra econo
miei românești.

Totuși, dintr-un motiv sau altul, 
în primul an al cincinalului, un nu
măr de unități și chiar unele județe 
nu și-au realizat integral planul la 
producția fizică și netă, la export, 
la productivitatea muncii, sau au de
pășit costurile de producție planifi
cate. în legătură cu această situație, 
îp analizele exigente făcute recent 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința de lucru comună a C.C. ul 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, la 
ph-narele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — foruri supreme 
ale democrației noastre muncitorești, 
socialiste — s-a subliniat cu toată 
claritatea o idee, majoră, de mare 
însemnătate pentru întreaga noastră 

economie : planul cincinal este uni
tar și trebuie făcut totul pentru rea
lizarea lui integrală in fiecare uni
tate, în fiecare județ, în fiecare ra
mură și pe ansamblul economiei. 
„Trebuie să avem permanent în ve
dere că avem un plan cincinal — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— și orice nerealizări dintr-o peri

oadă sau alta tre
buie recuperate in 
perioadele urmă
toare, in anii ur
mători, astfel ca 
pe întregul cinci
nal să realizăm 
în întregime pre
vederile, să în
făptuim hotărîri- 
le Congresului al 
XII-lea al parti
dului. Cunoașteți 
cu toții însemnă
tatea acestor ho- 
tăriri, faptul că 
planul cincinal 
1981—1985 repre
zintă o etapă de 

importantă deosebită in înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de înaintare spre comunism, 
de întărire a patriei noastre, a 
independenței și suveranității sale".

în spiritul acestor indicații, orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să mobilizeze pe toți oamenii 
muncii din industrie, construcții și 
transporturi, din toate sectoarele de 
activitate pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a planului pe anul 
1982, recuperarea unei părți însemna
te — și acolo unde este posibil in în
tregime— încă din acest an a norma
lizărilor din 1981. Numai așa, prin 
îndeplinirea integrală a planului 
cincinal, vom asigura creșterea 
continuă a avuției naționale și a ve
nitului național ; numai așa vom

(Continuare în pag. a III-a)

a primit pe Alexander Haig,

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit simbătă, 13 februarie, pe 
secretarul de stat al Statelor Unite 
ale Americii, Alexander Haig, care, 
la invitația guvernului român, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au luat parte David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. lâ Bucu
rești, și John Scanlan, asistent in
terimar al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele europene.

Secretarul de stat al S.U.A. a ară
tat că președintele Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Reagan, i-a 
încredințat plăcuta misiune de a în- 
mina președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj și de a-i transmite salutul 
său și cele mai cordiale urări. Tot
odată. Alexander Haig a subliniat 
deosebita satisfacție pe care i-o_pri- 
lejuiesc • întrevederea acprdată de 
șeful statului român, vizita efectua
tă în România.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmi
tă președintelui Statelor Unite ale 
Americii salutul său și cele mai 
bune urări.

în cursul întrevederii s-a proce
dat la un amplu schimb de păreri in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
româno-americane. precum și referi
tor la probleme principale ale ac
tualității politicii internaționale.

în timpul convorbirii a fost rele
vată evoluția pozitivă a raporturilor 
bilaterale, în toate domeniile de acti
vitate, în spiritul principiilor înscrise 
in documentele și înțelegerile româ
no-americane convenite la cel mai 
înalt nivel. De ambele părți, s-a a- 
pteciat că -sini’ creata premise favo
rabile pentru intensificarea ilcestor 
relații, pentru extinderea conlucrării 
româno-americane, îndeosebi pe plan 
economic, tehnico-științific și cultural, 
și a fost afirmată hotărîrea de a va
lorifica largile posibilități existente, 
pornindu-se de la convingerea că 
promovarea continuă a colaborării 

dintre România și S.U.A. este în in
teresul celor două țări și popoare, 
slujește, cauzei păcii, securității, înțe
legerii și cooperării în întreaga lume.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, a 
fost exprimată preocuparea în le
gătură cu încordarea existentă în 
viața internațională, ca urmare a 
acumulării unor probleme nesoluțio
nate încă, menținerii și agravării u- 
nor stări conflictuale în diferite zone 
ale globului, adîncirii crizei econo
mice și amplificării cursei înarmări
lor. S-a accentuat răspunderea ce re
vine tuturor țărilor de a acționa, fie
care în parte și prin eforturi comune, 
pentru reglementarea, prin mijloace 
politice, prin tratative, a diferende
lor dintre state, pentru diminuarea 
încordării, pentru eliminarea forței 
și amenințării ct! forța din relațiile 
internaționale. A fost exprimată ho
tărîrea ambelor părți de a promova 
o politică de pace, colaborare și res
pect al independenței naționale, ca o 
bază trainică pentru destindere, pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a tuturor națiunilor, corespunzător 
propriilor lor interese, fără nici un 
amestec din afară.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemei dezarmării. S-a evidențiat 
necesitatea unor măsuri efective de 
oprire a cursei înarmărilor, de redu
cere a armamentelor și forțelor ar
mate, cu respectarea intereselor de 
securitate ale tuturor țărilor.

In acest context, a fost subliniată 
importanța negocierilor dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. de la Geneva, manifes- 
tîndu-se speranța că ele se vor încheia 
cu rezultate concrete, menite să ducă 
la reducerea — la un nivel cit mai 
■scăzut'— a armamentelor nucleare in 
Europa, ceea ce ar deschide calea 
spre reduceri reale și semnificative 
ale tuturor armelor, atît ale celor 
strategice, cit și convenționale, ca și 
ale celor cu rază medie de acțiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României cu pri
vire la necesitatea participării, in

tr-un mod sau altul, la tratativele 
privind armele nucleare din Europa, ' 
a tuturor statelor europene, vital in
teresate în reușita negocierilor de la 
Geneva. ;

Examinindu-se îndeaproape situa- j 
ția de pe continentul european, a 1 
fost reliefată necesitatea de a se ac- ! 
ționa pentru înfăptuirea, ca un tot ; 
unitar, a prevederilor Actului final, * 
pentru asigurarea continuității pro- î 
cesului de edificare a securității și | 
cooperării în Europa inițiat la Con- ] 
ferința de la Helsinki. «

A avut loc. de asemenea, un j 
schimb de păreri privind situația din ’ 
Orientul Mijlociu. în acest cadru, s-a 
subliniat necesitatea de a se face 
totul pentru a se ajunge la o pace 
trainică în regiune, de a se evita 
orice act care ar putea agrava în
cordarea și ridica noi obstacole pe 
calea înfăptuirii aspirațiilor legitime 
ale tuturor popoarelor din zonă.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
secretarul de stat Alexander Haig 
și-au exprimat satisfacția față de 
convorbirile ăvute, care se inscriu în 
practica pozitivă statornicită între 
România și S.U.A., in ultimii ani. și 
au relevat importanța intensificării 
contactelor și consultărilor româno- 
americane. la toate nivelurile, pentru 
o colaborare cit mai bună intre cele 
două țări, atît pe tărîm bilateral, cit 
și în sfera vieții internaționale, în 
interesul unei soluționări constructi
va a marilor probleme ce confruntă 
lumea contemporană. 3

întrevederea a decurs într-o at- f 
mosferâ cordială. j

*
După convorbiri. președintele 

Nicolae Ceaușescu a reținut la un 
dejun de lucru pe secretarul de stat 
Alexander Haig.

în cadrul dejunului, desfășurat în
tr-o ambianță cordială, șeful statului 
român și secretarul de stat al S.U.A. 
au continuat schimbul de păreri in 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

Cifre care ilustrează 
dezvoltarea 

economico - socială a țării 
in primul an al cincinalului

ÎN ANUL 1981, FAȚĂ DE 

1980, AU CRESCUT CU

* PRODUCȚIA MARFĂ r
8 INDUSTRIALĂ I

1 PRODUCTIVITATEA 
MUNCII ÎN INDUSTRIA | 

REPUBLICANĂ - 
calculată pe baza produc-

*- ției nete •

CORELAREA PRETURILOR 
cointeresează unitățile industriei alimentare 

să producă mai mult și mai bine
— Reașezarea și corelarea pe prin

cipii economice a prețurilor produ
selor agricole și majorarea prețuri
lor cu aniănuntul, precum și crește
rea retribuției, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor reprezintă, 
după cum se știe, un ansamblu de 
măsuri menite să îmbunătățească în 
mod direct aprovizionarea populației. 
Industria alimentară este una din 
ramurile economiei direct implicate 
In contextul general al acestor mă
suri. Care sint principalele elemente 
noi ce influențează dezvoltarea in
dustriei alimentare ?

— în cuvintările rostite recent 
de secretarul general al partidului se 
subliniază că măsurile de stimulare 
a producției agricole corespund unei 
necesități obiective. Aceste măsuri
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constituie o necesitate atit pentru 
înfăptuirea în condiții mal bune a 
noului mecanism economic, a anto- 
conducerii, autogestiunii, a auto- 
aprovizionării, cit și pentru reali
zarea unui raport mai echitabil intre 
industrie și agricultură. Aceste măsuri 
constituie o necesitate obiectivă. 
Orice ignorare a lor nu poate decît 
să ducă la grave prejudicii in în
treaga dezvoltare economico-socială, 
în ridicarea generală a gradului de 
civilizație al poporului.

— Ce factori influențează, îndeo
sebi in ultima perioadă, eficiența ac
tivității din industria alimentară, ca 
ramură nemijlocit legată de agricul
tură ?

— Este un fapt bine cunoscut că, 
în industria alimentară, ponderea 
materiilor prime care intră in pro
cesul de prelucrare reprezintă 80—90 
la sută din costurile de producție.

Convorbire cu tovarășul 
Marin CAPISIZU 

ministru secretar de stat, 
șef al Departamentului industriei 

alimentare

Crescind, cum s-a arătat, cu 25 de mi
liarde de lei la nivelul producției pla
nificate pentru 1982, prețurile produ
selor agricole — deci prețurile la care 
se procură materiile prime ce intră in 
componența produselor alimentare — 
cresc, firesc, și costurile de produc
ție. Totodată — așa cum se anali
zează și în cuvîntarea secretarului 
general — se resimte influența crește
rii prețurilor pe plan mondial : au 
Crescut prețurile și Ia mașinile agri
cole, și la tractoare, și la un șir de 
instalații, la combustibil ; intr-o anu
mită măsură, au crescut și cheltuie
lile de muhcă, cele de transport și 
Comerciale, care se includ în sumele 
cheltuite pentru realizarea produse
lor, pentru aducerea lor pînă la con
sumatori. De asemenea, costurile 
sint influențate de sporirea sub
stanțială a retribuției oamenilor 
muncii din unitățile sectorului. E- 
fectu! direct al tuturor acestor 
majorări este lesne de ințeles : rea
lizarea bunurilor* alimentare cu cos
turi de producție mai ridicate.

Practic. pe ansamblul acestei 
ramuri prețurile de producție au 
sporit considerabil în ultimii 5 ani, 
în timp ce, o știe fiecare cetă
țean, la un șir întreg de bunuri ali
mentare — în primul rînd zahăr, ulei, 
orez — prețurile cu amănuntul sint 
neschimbate de nu mai puțin de 30 
de ani. Apare deci ca o necesitate fi
rească, obiectivă, realizarea unei co

relări mai. judicioase între costuri, 
prețurile de producție și prețurile de 
desfacere cu amănuntul la o serie 
de produse fabricate de industria a- 
limentară, spre a se asigura o co
interesare corespunzătoare pentru 
producerea tuturor sortimentelor și 
produselor de care populația are ne
voie.

— Așa cum reiese din măsurile 
adoptate de partid și de stat, indus
tria alimentară trebuie să marcheze 
un pas important pe calea satisfacerii 
cerințelor unei alimentații raționale. 
Care va fi contribuția sectorului ali
mentar în această direcție ?

— Dispunem astăzi de o industrie 
alimentară capabilă să asigure un 
grad inalt de valorificare a materiilor 
prime agricole, intr-o gamă largă de 
produse, in măsură să satisfacă ne
voile de consum, științific fundamen
tate, ale întregii populații. După cum 
arăta secretarul general al partidu
lui, in România este asigurat în mo
mentul de față un consum zilnic de 
peste 3’300 calorii, comparabil cu cel 
realizat în multe țări dezvoltate din 
punct de Vedere economic. Pe structu
ră însă, se impun unele îmbunătățiri, 
în sensul reducerii caloriilor și protei
nelor obținute din cereale și creșterii 
substanțiale in alimentație a produse
lor cu un conținut ridicat de proteine 
superioare. Se știe că sînt în curs de 
elaborare norme diferențiate de con
sum, menite să asigure o alimentație 
rațională. Pe această linie, anul 
1982 va înscrie crearea unor ti
puri de produse cu conținut echilibrat 
de proteine, lipide, glucide, vitamine 
și elemente minerale, care să permită 
o mai bună satisfacere a cerințelor 
nutritive științific determinate ale

(Continuare în pag. a Il-a)

Nu se cunosc exact mo
mentele în care acest 
ținut subcarpatic a 

primit denumirea de Măr- 
ginime ; în orice caz este — 
devenită de mult, o adevă
rată țară de legendă și 
lume legendară — un ținut 
rar intilnit prin frumusețe 
și bogăție, prin statornicie, 
un fel de tărîm nobil al 
omeniei noastre românești. 
Iată, ne aflăm aici, și iar
na, in plin anotimp de hăr
nicie.

Sub aceste semne intrăm 
de fapt într-o lume cu mult 
mai tinără decît ne-am fi 
închipuit și tot pe-atit de 
statornică in destinul ei e- 
chilibrat și sigur, „oameni 
ai plaiului înfipți in plai" 
cum se mai spune pe-aici. 
întinzindu-se de la Răși
nari pină la Jina. Mărgini- 
raea Sibiului mai. cuprinde 
localități ca Gura Riu- 
lui, Sibiel. Fîntînele, Orlat, 
Vale. Galeș, Săliște. Rod, 
Tilișca. Poiana —geografie 
dinamică, intr-un continuu 
freamăt/ plural — faima, in 
toată lumea, a acestor oa
meni fiind aceea de-a se 
considera sau ști gospodari 
desăvîrșiți. Aici, agricultura 
își face drum pe teritoriile 
științei și civilizației mo
derne. iar industria a fost 
însușită ca parteneră de ne
lipsit. Si mai există încă o 
latură fundamentală a vie
ții din această lume: aici 
se vine, de-aici nu se plea
că. Dovada cea mai con
cretă o constituie un ade
vărat proces complex de 
profesionalizare a tineretu
lui in multiple direcții, in 
diferite școli și întoarcerea 
lui. cu o dorință, de neclin
tit, in Mărginime. Mai toți 
oamenii de-aici sint fii, 
nepoți și strănepoți de 
oieri și mărgineni stră
vechi. Mărginime înseamnă 
mai ales statornicie, hărni
cie fără seamăn, gospodă

rire, înțelepciune și dra
goste nesfirșită față de tot 
ce-i al nostru, față de ființa 
noastră românească.

Pentru ilustrarea unor a- 
devăruri mai sus exprimate, 
vom vorbi puțin despre oa
menii din comuna Orlat. 
Prin tradiție agricultori, 
oieri de prestigiu și vechi

mai mult ca oriunde, aici 
și porumbul, și cartoful, și 
sfecla furajeră, plantele pe
rene, iarba munților și a 
cîmpiilpr trebuie în așa fel 
cultivate, incit ele să 
producă dublu, triplu și 
toată această campanie 
continuă — egală în toate 
cele patru anotimptiri ale

baștină cel strămoșesc și 
părintesc.

Prin necesitate, agricul
tura s-a întîlnit aici, armo
nios, Cu industria. între
prinderea „Progresul" din 
localitate, formată din fi
latură, două țesătorii, o 
vopsitorie, spălătorie, sec
ție de covoare, este, lo
cul de muncă al celor

snnm, mm pbw 
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însemnări din Mărginimea Sibiului

—------------------------- de Ion CRÎNGULEANU -----------------

gospodari din Carpati. acești 
oameni se pot mindri azi 
cu nepoții si fiii lor care 
muncesc cot la cot cu ei. 
multi fiind țesători, meca
nici agricoli, crescători ca
lificați de taurine, con
structori de șosele, munci
tori forestieri etc., etc. Si 
nu-i pentru nimeni de mi
rare că mecanicii si trac
toriștii Dumitru Pooovici. 
Ilie Băroi. Constantin 
Manta. I. Schuster și so
ții Ion și Daniela Grecea 
— medici veterinari — 
și-au cîștigat un prestigiu 
pe merit în complexul de 
ingrâșare a tineretului bovin 
care numără peste 7 700 ca
pete. Cititorii acestor rin- 
duri isi pot închipui că.

anului — cere muncă, ti
nerețe, pregătire, respon
sabilitate și multă, multă 
pasiune. Or, tocmai cu a- 
ceste calități sint înzestrați 
tinerii din Orlat pomeniți 
mai sus și nu numai ei — 
oameni de profesie agri
cultori — dar, după cum 
s-a putut vedea, această 
profesie devine din ce în 
ce un fel de sumă grea a 
mai multor profesii. Și este 
de subliniat și de reținut 
că în Mărginimea Sibiului, 
deci și la Orlat, tinărul a- 
gricultor înțelege prin însu
șirea acestei meserii — no
bilă, modernă și frumoasă 
— în primul rînd statorni
cia și iubirea locului de

750 de tineri muncitori, 
toți ridicați din Orlat, 
calificați aici sau in dife
rite școli din Sibiu și din 
tară. Produsele din lină ale 
acestei unități industriale 
sînt căutate, pentru calita
tea și frumusețea lor, nu 
numai in țară, ci și in... Ja
ponia sau Statele Unite. La 
..unitatea de prefabricate", 
spalierul de vie. tuburile 
de beton pentru canalizări 
și fintîni. materialele pen
tru construcțiile zootehnice, 
planșeele necesare la con
struirea blocurilor de lo
cuințe (iată un întreg in
ventar activ de produse 
tehnice și industriale) iau 
zilnic drumul sore ne
voile Mărginimii și ale

județului întreg. Dacă popu
lația din comuna Orlat este 
de aproape 4 000 de locui
tori, iar numai mediul teh
nic și industrial cuprinde 
cam un număr de 1 700 de 
muncitori, electricieni, be- 
toniști. ingineri, tractoriști, 
mecanici etc.-, puteți să vă 
faceți o imagine, un calcul 
cit la sută din mărgineni 
sînt „clasă muncitoare efec
tivă" în acest mediu rural.

N-am pomenit de cu- 
vintul „fluctuație" în tot 
acest reportaj. Statornicia, 
dragostea de vatră, iubirea 
pămintului natal, a casei și 
vieții părintești au devenit 
un fel de statut moral, dacă 
se poate spune așa. pentru 
tineretul sătesc din Orlat.
Cum se face omul la 
el acasă — OM — nu 
se poate mai bine in 
alte părți. Dovadă că mai 
toți „călătorii" s-au și re- 
.intors. Astăzi, cooperativa 
agricolă de producție din 
Orlat a devenit una din cele 
mai dezvoltate din zonă. 
Cei șapte munți care sînt 
ai Orlatului, acoperiți de 
pășuni, adevărate averi 
naturale întreținute știin
țific și chibzuite de oa
meni — au devenit „guri de 
rai" pentru vitele și oile 
din această zonă. Și să mai 
fie oare de mirare faptul 
că în ultimii zece ani co
muna Orlat a deținut locul 
I în întrecerea socialistă pe 
județ 7

Pe vremuri, la Orlat, 
Coșbuc a scris „Nunta Zam
firei". iar Rebreanu a clă
dit romanele „Ciuleandra" 
și „Crăișorul Horea". Și 
poate nu vom greși spu- 
nind că, in dialog adine și 
temeinic cu strămoșii lor, 
oamenii de azi, împreună 
cu toți fiii lor, sint cu ade
vărat creatorii unei noi o- 
pere moderne : cea a edi
ficării socialismului în pro-
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MĂSURI PE DEPUN CORESPUNlATOARE CERINȚELOR 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE, INTERESELOR ÎNTREGII SOCIETĂȚI

„Avem o economie puternică, „Ne vom aduce propria contribuție CORELAREA PREȚURILOR
s-o întărim și mai mult44 la mai buna aprovizionare44 (Urmare din pag. I)

Secția a doua a întreprin
derii de piese de schimb și 
utilaje pentru industria chi
mică din Satu Mare a obți
nut anul trecut locul I in în
trecerea socialistă pe între
prindere. La rindul ei, între
prinderii i s-a conferit de 
două ori „Ordinul Muncii", i 
s-a decernat de trei ori stea
gul de. fruntașă pe ramură. 
Deci — un colectiv muncito
resc puternic, în care înalta 
conștiință, spiritul de respon
sabilitate sint 
prin fapte. Cum 
ță membrii unui 
colectiv asupra 
măsuri ? Ne-am convins par- 
ticipînd la adunarea munci
torească.

— Reașezarea pe principii 
economice a prețurilor la 
produsele agricole și majora
rea prețurilor cu amănuntul 
la produsele agroalimentare 
este un fapt cît se poate de 
firesc, impus de conjunctura 
economică internațională, ca 
și de necesitatea asigurării 
tuturor condițiilor pentni 
dezvoltarea agriculturii și a 
întregii noastre economii na
ționale, spunea în cuvîntul 
său strungarul Iosif Chetina. 
Dar iată, și în aceste împre
jurări, prin grija conducerii

a tovarășuluipartidului,
Nicolae Ceaușescu personal, 
nivelul de trai al oamenilor 
muncii nu se diminuează. 
Este un motiv în plus de a 
contribui la recuperarea 
grabnică a compensațiilor a- 
cordate. S-o spunem deschis, 
avem încă numeroase posibi-

confirmate 
se pronun- 

asemenea 
recentelor

ADUNAREA
MUNCITOREASCA

DE LA l.P.S.U.I.C. ■ 
SATU MARE

lități și resurse de pus în va
loare.

— Mă alătur din toată ini
ma adeziunii colectivului 
față de recenta hotărire. Ca 
toate hotărîrile luate de-a 
luhgul anilor de conducerea 
partidului nostru, ea atestă, 
o dată mai mult, răspunde
rea maximă pentru dezvol
tarea economiei țării și pen
tru asigurarea condițiilor de 
viață fiecărui om al muncii. 
Și eu consider că trebuie să 
dăm dovadă de o atitudine 
revoluționară, să acționăm 
pe direcțiile majore ale creș
terii eficienței economice — 
spunea lăcătușul Herczeg

i

Ștefan. Bunăoară, la atelie
rul de prelucrări mecanice 
avem posibilități și trebuie 
să acționăm pentru a pune 
mai multă ordine și chibzu
ință în muncă, mai multă 
răspundere, pentru a opti
miza fluxul de producție.

— Surse prețioase de a ne 
spori contribuția la recupe
rarea compensațiilor, la spo
rirea eficienței economice — 
sublinia lăcătușul loan Bă- 
lin — se află practic la în- 
demîna fiecăruia dintre noi. 
Să recunoaștem că se mai 
uită uneori luminile aprinse 
în hală, mai funcționează 
mașini în gol, se mai risi
pesc uleiurile din cauza unei 
întrețineri necorespunzătoare 
a unor mașini. Toate aceste 
„scăpjri", dacă vor fi elimi
nate, se pot converti în va
lori importante, pe care nu 
ne este permis să le risipim, 
ci trebuie să Ie înscriem în 
marele „cont al poporului", 
al avuției naționale. Și vom 
face totul să contribuim la 
înflorirea patriei, la prosperi
tatea vieții fiecăruia, a 
tregului nostru popor.

Secția 7 a întreprinderii 
de confecții și tricotaje — 
București. Schimbul de di
mineață, adică peste 750 de 
muncitoare și muncitori, a 
participat la adunarea în 
care au discutat despre re
centele măsuri inițiate de 
conducerea partidului in ve
derea creării unui echilibru 
fireșc între prețurile de pro
ducție și cele de vinzare 
la produsele agroalimentare. 
Pornind de la argumen
tarea științifică din re
centele cuvîntări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul adunării a luat cu
vîntul Dumitru Drînceanu, 
secretar adjunct al organiza^ 
ției de partid din secție, care 
s-a referit pe larg la rațiu
nea acestor măsuri, la efec- , 
tul' pe care ele îl vor avea, 
în final, asupra îmbunătăți
rii aprovizionării populației. 
Elxa insistat și asupra 
perării sumelor pe care 
le alocă sub formă de 
pensații.

Stanca Chiriță, că și
muncitoare și-au exprimat 
acordul față de măsurile în
treprinse pentru stimularea 
producătorilor din agricul
tură și industria alimentară, 
pentru așezarea activității

din acest important domeniu 
al economiei naționale pe 
principiile solide ale meca
nismului economico-finan- 
ciar. „Aceasta, spunea Maria 
lonescu, va avea urmări po
zitive asupra producției a-
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Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"
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com-
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gricole, va stimula să se pro
ducă mai mult și să se 
mită mai mult la orașe, 
fel incit piața va fi 
bine aprovizionată cu 
de trebuință, lucru pe 
noi, femeile, în calitate de 
gospodine, îl prețuim cum 
se cuvine. înțelegem, pe de
plin. necesitatea sporirii pre
țurilor la produsele agfo- 
ali montare, mai cu seamă că 
unele prețuri sint neschim
bate de foarte multă vreme. 
Am făcut și unele calcule, 
din care a rezultat că buge
tul familiei nu va avea de 
suferit".

tri- 
ast- 
mai 
cele 
care

în încheierea adunării, 
Petruța Bordeianu, secret • 
tara organizației de bază, a 
ținut să sublinieze hotărîrea 
colectivului secției de a 
munci mai bine și mai efi
cient pentru a contribui la 
reducerea, încă din acest an, 
a efortului bănesc pe care 
statul îl face prin acordarea 
compensațiilor. „Avem 
cini mari în domeniul 
ductivității muncii, al 
nomiilor la materiale, 
terii prime, energie și
bustibil. Avem de recuperat 
și unele restanțe la export. 
Sînt numai citeva din obiec
tivele care ne solicită efor
tul și priceperea — și pe 
care trebuie să le înfăptuim. 
Este răspunsul nostru mun
citoresc la grija partidului 
pentru oamenii muncii, pen
tru ca nivelul de trai să 
crească, chiar în condițiile 
obiective ale sporirii prețu
rilor la produsele agroali
mentare. Dacă piața .va fi 
mai bine aprovizionată cu 
produse agroalimentare, este 
normal să avem grijă să exis
te și bunuri din profilul 
nostru — confecții și trico
taje — mai multe".

Rodlca ȘERBAN

Vom răspunde prin rezultate 
concrete în producție"

împreună cu tovarășii mei de muncă de la atelierul 
central de bobinaj al întreprinderii de prelucrare a 
maselor plastice-Buzău, am urmărit cu mare interes 
cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite in 
aceste zile, măsurile dezbătute și aprobate. Conside
răm că majorarea prețurilor de desfacere cu amă
nuntul la produsele agroalimentare 
obiectivă și necesară.

Mi-am făcut și calcule personale, 
am avut înainte de ultima majorare 
o retribuție de 2 520 lei. Acum am 2 7S0 Iei și, prin 
includerea în retribuție a compensației de 190 lei, voi 
incasa lunar 2 970 lei. Pentru cei doi copii primesc 
o alocație de 320 lei. Prin majorarea acesteia voi mai 
primi încă 112 lei. Lunar deci voi aduce acasă 3 402 
lei, la care se adaugă și retribuția soției, care, prin 
acordarea compensației, ajunge de la 1 980 lei la 2120 
lei. Deci venitul lunar al familiei mele va fi de 5 522 
lei. in condițiile in care prețurile la produsele agro
alimentare cresc in medie cu 35 la sută, nivelul de 
viață de pînă acum al familiei mel^ nu va fi afectat.

Consider că față de această înaltă dovadă de grijă 
din partea partidului și statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, eu, ca și ceilalți oameni ai 
muncii, trebuie să răspundem prin fapte de muncă. 
Și asta nu așa, in general, ci prin angajamente ime
diate și concrete. Noi, bunăoară, cei 29 de componenți 
ai formației de lucru din 
ne angajăm să mărim de 
toare reparate zilnic.

este pe deplin

Eu, ca maistru, 
din anul trecut

atelierul central de bobina}, 
la 10 la 14 numărul de mo-

Constantin BUCUR
maistru la I.P M.P.-Buzău^

„In spirit umanist - o acțiune 
pe deplin justificată"

Oricine iți dă seama că prețul unei mărfi trebuie să 
reflecte cît mai bine cheltuielile de muncă și costurile 
efectuate. Or, unele produse se realizau in pierdere. 
Pierdere suportată de stat. Țin minte că acum 25 de 
ani, cind m-am angajat la „Independența", prețul 
plinii, de exemplu, era același ca azi. In acest răstimp 
insă, veniturile noastre au crescut de peste 10 ori, iar 
retribuția de mai bine de 7 ori. Este unul din argu
mentele pentru care înțelegem necesitatea măsurilor 
privind creșterea prețurilor de desfacere cu amănun
tul și, înțelegîndu-le, le aprobăm fără rezerve.

Vreau să-mi exprim și eu recunoștința pentru faptul 
că acește măsuri au fost gîndite și sint aplicate de 
partid în spirit umanist, incit nu afectează ventturile 
masei mari a oamenilor muncii. E incă o dovadă a 
preocupării partidului și statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru condițiile noastre de viață.

Este in interesul fiecăruia dintre noi să nu ne 
noi înșine cu o mină, ceea ce primim cu alta, 
depune deci toate eforturile pentru reducerea 
stanțială a consumurilor de energie, combustibil,
terii prime, pentru creșterea . productivității muncii, 
ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției 'și 
al calității produselor. Sint sarcini ce ne revin și nouă, 
cei din secția de cazangerie, care are de realizat in 
acest an numeroase utilaje pentru fabricile de ciment 
destinate exportului (80 la sută din volumul produc
ției secției). Români, germani, oameni ai muncii indi
ferent de naționalitate, vom munci din răsputeri, 
umăr la umăr, pentru a ne afirma ca adevărați stă- 
pîni ai avuției naționale.

luăm 
Vom 
sub- 
ma-

Ioan ZECK
șef de echipă, „lndependența"-Sibiij(
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„Sîntem la datorie, 
pregătim recolta viitoare"
De aproape 9 ani mă număr printre mecanizatorii 

Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Sihlea din 
județul Vrancea. Pot spune că, in ‘acești ani, acolo, 
in cîmp, arind ogorul și punînd sub brazdă sămânța, 
am .înțeles marea noastră datorie, de a asigura 
poporului. De la sămință la piinea rumenă 
masă drumul nu este chiar așa de ușor. Sînt 
nopți de trudă, sînt cheltuieli pe care numai 
cindu-le iți poți da seama de valoarea plinii șl 
prețui așa cum se cuvine. Acum, oamenii muncii dc 
la sate primesc miliarde de lei suplimentar prin ma
jorarea prețurilor la contractări și achiziții. Firește că, 
in aceste condiții, te simți îmboldit să produci mai 
mult, să livrezi statului mai mult, să aduci mai mult 
la oraș, pe piață.

In ce mă privește, sint, cum se spune ostășește, la 
datorie. Țot setul de mașini cu care voi lucra in pri
măvară se află în bună stare, pregătit temeinic incă 
de pe acum. Impșeună cu tovarășii mei de muncă, am 
realizat cuplul de mașini care, la o singură trecere, 
să efectueze pregătirea terenului, semănatul și erbi- 
cidatul. In felul acesta va crește productivitatea, se 
vor economisi cantități însemnate de motorină, eco
nomie de circa 40 la sută la hectar. E un răspuns, 
adică un prim răspuns. Acum* in tinipul iernii,-învă
țăm și cum să muncim mai bine, cum să realizăm 
numai lucrări de bună calitate, cum sâ sporim produc
ția. Chemarea timpului se apropie, ne vom face pe 
deplin datoria. Partidul se poate bizui pe rtoi că vom 
da țării mai multe produse agricole.

piinea 
de pe 
zile și 
cunos- 
o poți

î

populației. în același timp, prin pro
dusele realizate se urmărește redu
cerea efortului de pregătire a alimen
telor in gospodărie, o atenție specială 
acordindu-se produselor dietetice și 
celor destinate copiilor. Desigur, sim
pla înșiruire a denumirilor unora din
tre produse nu poate spune prea 
mult ; considerăm însă că produ
sele noi, realizate sau în curs de 
pregătire vor răspunde exigențelor 
consumatorilor prin calitățile lor, prin 
modul de prezentare. Paralel, cu di
versificarea producției și îmDunătă- 
țirea calității acesteia, vom urmări 
perfecționarea și scurtarea drumului 
sortimentelor noi de la faza de cerce- 
tare-omologare pînă la introducerea în 
producția curentă. Vom colabora mai 
strîns, în acest sens, cu toți factorii 
care concură Ia scurtarea acestui 
drum — uneori încă foarte lung — 
și în primul rînd cu organele Minis
terului Comerțului Interior și ale 
Comitetului de Stat pentru Prețuri. 
De asemenea, vom urmări ca produ
sele realizate să fie găsite pe piață, 
aceasta fiind condiția primordială a 
realizării unei alimentații raționale, 
echilibrate.

— In ce fel vor fi duse la îndepli
nire obiectivele stabilite in sarcina 
unităților industriei alimentare în 
acest an ?

— Pentru a da o imagine succintă 
a dezvoltării pe care trebuie să o 
atingă industria alimentară în 1982, 
pot să arăt că producția-marfă va tre
bui să crească cu 5,6 la sută, producția 
netă cu 8,5 la sută, iar livrările la fon
dul pieței cu 9 Ia sută — in compara
ție cu anul trecut. Creșteri importante 
se vor înregistra Ia producția de car
ne, lapte, pește, zahăr, paste făinoa
se etc. Pentru realizarea lor au fost 
elaborate programe speciale și priori
tare pe fiecare subramură a indus
triei alimentare, în care sînt prevă
zute căile și mijloacele de acțiune.

Atingerea nivelurilor de producție 
stabilite are ca fundament dezvolta
rea în continuare a bazei tehnico-ma- 
teriale. Jn anul 1982 trebuie puse in 
funcțiune 119 capacități noi de pro
ducție, fondurile de investiții alocate 
fiind cu 35 la sută mai mări decît în' 
anul 1981. Pe temeiul orientărilor de 
bază ale programului privind auto- 
conducerea și autoaprovizionărea te
ritorială, se vor construi în continuare 
și unități mici de producție alimen
tară, menite să asigure valorificarea 
superioară, eficientă, a materiilor 
prime agricole și să îmbunătățească 
aprovizionarea cu bunuri alimentare 
pe plan local. Am cita, dintre aces
tea, începerea construcției a 11 fabrici 
de zahăr, cu capacitatea de prelu
crare a 1 000 tone sfeclă în 24 de ore, 
și intrarea în producție a 10 unități de 
morărit-panificație, a 21 de unități de 
industrializare a laptelui și .30 unități 
de prelucrare a cărnii.

Este însă de la sine înțeles că tre
buie asigurată o bază de materii pri
me de origine animală și vegetală, co
respunzătoare atît din punct de ve
dere calitativ, cît și cantitativ. Indi
cațiile personale ale tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu 
— reînnoite în aceste zile — stabi-

lese, pentru industria alimentară, 
importante răspunderi în ceea ce 
privește realizarea producției agri
cole. Astfel, începind din acest an, 
toate sectoarele industriei alimentare 
trebuie să participe direct, cu răspun
deri concrete, la realizarea producției 
agricole. Totodată, în conformitate 
cu programul de autoaprovizionare 
teritorială, industria alimentară își va 
perfecționa activitatea sectorului 
propriu de contractări și achiziții, 
spre a putea prelua și valorifica ma
teriile prime agricole disponibile, 
în industria laptelui, bunăoară, se vor 
organiza zone de preluare a laptelui 
de vacă și de oaie de la gospodăriile 
populației, înființîndu-se puncte de 
colectare în toate localitățile ■ unde 
efectivele de vaci și oi sînt nume
roase ; în industria cărnii, activitatea 
de contractare a animalelor se orga
nizează pe centre de comune. In 
același sens, vom duce mai departe 
experiența anului 1981 cu privire la ' 
atragerea unor materii prime reali
zate în gospodăriile populației, pen
tru a le prelucra în industrie cu re
gim de prestație ; se va îmbunătăți 
astfel mult aprovizionarea acestor 
producători cu zahăr, ulei, produse de 
panificație.

— Ințelegînd că preconizata corelare 
a prețurilor de desfacere cu prețurile 
de achiziții și alte costuri materiale 
va avea un efect stimulativ pentru 
industria alimentară, in ce sens se va 
acționa in continuare ?

— Și industriei alimentare, ca de 
fapt tuturor sectoarelor economiei, 
îi revine obligația de a acționa^» 
fermitate și stăruință pentru, fir se 
asigura recuperarea, încă in anul 
1982, a cel puțin 30 la sută dih volu
mul compensațiilor acordate.' In a- 
cest scop, în fiecare din unitățile 
sectorului nostru se stabilesc, în 
aceste zile, prin consultarea largă a 
colectivelor de oameni ai muncii, 
programe de reducere suplimentară 
a cheltuielilor de producție, îndeo
sebi prin reducerea mai accentuată 
a consumurilor materiale și energe
tice, creșterea productivității muncii, 
valorificarea cît mai eficientă a ma
teriilor prime, a întregului. .conținut 
de isubstanță: utilă" a-aeestewaz— O 
preocupare'- - deosebită • o -reprezintă 
sporirea aportului cercetării științifi
ce în obținerea de noi bunuri ali
mentare cu valoare nutritivă j-idicată 
și aplicarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor avansate. De asemenea, 
vom lua măsuri ferme pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în toate 
unitățile de producție, avind în ve
dere că foarte multe din unitățile in
dustriei alimentare lucrează în trei 
schimburi.

în încheiere, doresc să subliniez 
hotărîrea ferma a colectivelor de oa
meni ai muncii din unitățile noastre 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru desfășurarea* unei, activități cît 
mai bune. Corelarea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul cu cheltuie
lile materiale de producție corespun
de acestui deziderat, stimulează a- 
cest proces.Ene DOBRE 

mecanizator la S.M.A. Sihlea-Vrancea Convorbire realizată de
Maria BABOIAN

PREGĂTIREA EXEMPLARA A CAMPANIEI DE PRIMAVARA
impune încheierea grabnică a reparării tractoarelor și utilajelor agricole!

Cu 10 zile Înaintea termenului-Ii- 
mită de încheiere a reparațiilor la 
tractoare și mașini agricole, de la 
Trustul S.M.A. Dolj am aflat că sta
diul acestor lucrări era reprezentat 
în procente incepind de la 90—95 ia 
sută în sus. Am fi putut aprecia, 
după asigurările primite, bazate pe 
aceste cifre, că nu există nici un 
motiv de îngrijorare în ce privește 
însămințarea celor peste 280 000 hec
tare de culturi de primăvară, in con
diții de inallă calitate agrotehnică, 
și Încadrarea în termenele optime. 
Sigur că nu e ușor să se pună la 
punct, pină la ultimul șurub, un 
parc imens de utilaje, mai ales că 
multe tractoare au fost în brazdă 
pină in ultimele zile ale anului tre
cut, răminind la această dată circa 
10 000 hectare nearate in zonele co- 
linare și pe nisipuri.

Această restanță, precum și unele 
râmîneri în urmă, constatate de noi 
în toamnă, in campania de însă- 
mînțare a griului, ca urmare fie a 
reparării necorespunzătoare a uti
lajelor, fie din motive organizato
rice, ne-au determinat să reluăm un 
traseu pe care l-am străbătut în 
toamnă. Faptele pe care le-am con
statat atunci în consiliul agroindus
trial Filiași și în special la C.A.P. 
Ișalnița cereau răspuns la o între
bare mereu și mereu repetată în 
fiecare campanie. De ce nu sint fă
cute la timpul stabilit unele lucrări 
agricole ? Notam atunci că in ziua 
prevăzută pentru încheierea semă
natului griului, la C.A.P. Ișalnița 
mai erau de arat pentru această cul
tură 210 hectare. Situația pornea de 
la indisciplina și dezordinea care 
domneau in această secție, despre 
care ni s-a spus și la direcția agri
colă și la consiliul agroindustrial că 
e ,.cea mai slabă din județ", dar că 
„se vor lua măsuri concrete de în
dreptare a lucrurilor". Iată două 
secvențe contrazicind flagrant a- 
ceste angajamente și afirmațiile in
ginerului Virgil Mitu, directorul 
S.M.A. Filiași, care răspunde direct 
de această secție, potrivit căfora 
lucrurile s-au schimbat.

21 octombrie 1981. Era ora 12 și în 
curte se aflau cinci tractoare. Lingă 
unul din ele, mecanicul de secție, 
Ion Stoian, își pregătea aparatul de 
sudură.

— S-a rupt urechea de la un tă
vălug.

— De ce n-ați sudat-o la cîmp ?
— N-avem atelier mobil.
între timp a intrat in curte ca un 

bolid un tractor „A-1800" (al 6-lea !) 

tot pentru sudură.. Deci, ore întregi 
aceste tractoare au fost scoase din 
brazdă cind cîmpul „ardea" de mun
că pentru că nu existau» ateliere 
mobile. Ne-am apropiat de două 
tractoare pe butuci, descompletate, 
dar după evidență... aflate în lucru, 
„Cînd a început campania, aproape 
toaie erau căzute. Pînă să vină A-ul 
(tractorul de mare capacitate 
A-1800) am reparat două săptămini 
un astfel de «bobocel», ca să-1 scot 
cit de cît Ia lumină !“ — ne-a spus

- Ați îndreptat neajunsurile 
constatate în toamnă ?

- Da, ceva „se mișcă"!
DAR SE MIȘCĂ... HlRTIILE

Completare Ia un articol despre activitatea secției S.M.A. de la 
Ișalnița scris—dar nepublicat—cu patru luni de zile în urmă

mecanizatorul George Armășelu. Con
cluzia acestor stări de lucruri a tra
s-o primărița comunei. Silvia Tăna- 
se : „Tractoarele nu sint reparate 
și întreținute bine și așa, pe hîrtie, 
avem 17 tractoare, dar în brazdă 
11—12. Sperăm să fim „ajutați1*.

11 februarie 1982. Ora 11. Două se
mănători nereparate, pluguri descom
pletate, o remorcă sem'ănînd mai de
grabă cu o grămadă de fier vechi, 
două combine de furaje declarate 
„gata", dar una cu fulia spartă și 
cealaltă cu cardanul rupt, piese re
zultate de la demontat, bune și uzate, 
răspindite în toată curtea etc.

— Combinele de furaje merg șl 
așa — ne-a spus mecanicul de secție 
Ion Stoian, același cu care am discu
tat în toamnă. N-are cine să sudeze. 
Eu nu mai execut astfel de lucrări. 
Nu sînt calificat și aș contraveni nor
melor de protecție a muncii. în plus. 

patinele de la semănători reparate la 
S.M.A. Filiași vin strimbe, așa că nu 
lc putem monta și consumăm 30 de 
litri de motorină la un drum ca să 
le trimitem înapoi.

Nu putem spune că nu „s-a mișcat 
ceva" pentru a îndrepta lucrurile: 
s-au mișcat ...hîrtiile. La 10 ianuarie, 
inginera-șefă a C.A.P. Ișalnița, An
gela Grigore, a înaintat un referat 
consiliului agroindustrial Filiași, în 
care atrăgea atenția că... „16 trac
toare nu sînt în stare bună de func

ționare, toate prezentind defecțiuni 
mari : motoare neverificate, pinioane 
de la cutia de viteză, instalații glee
trice, pompe de injecție defecte" etc.

Considerăm că e necesar să arătăm 
aici modul cum a fost înțeleasă la 
Ișalnița integrarea secției de meca
nizare în activitatea cooperativei. 
Discuțiile cu inginerul Ion Dascălu, 
președintele cooperativei, cu inginera- 
șefă au arătat că sînt la curent cu 
lucrările de birou, cu ședințele, cu 
planurile de măsuri, dar nu cunosc 
stadiul reparațiilor, greutățile din 
secția de mecanizare, mulțumindu- 
se să facă informări în dreapta și-n 
stingă, fără să dea nici un ajutor 
secției de mecanizare, așa cum se 
prevede în actele normative.

— Cum e posibil să se execute un 
volum așa de mare de reparații cu 
numai 4 mecanizatori (ceilalți fiind 
detașați Ia centrul S.M.A. . sau în 

concediu) ? De ce n-au fost trimiși 
cooperatori să ajute la reparații, la 
lucrări mal ușoare, montaj, demon- 
taj? De ce inginera-șefă nu urmă
rește zi de zi stadiul și calitatea re
parațiilor ?

— Știți, secția noastră e slăbuță, 
ne-a spus președintele cooperativei. 
Dar am făcut ceva progrese. Cu ani 
în urmă semănăm griul pînă la sfîr- 
șitul lui noiembrie. S-a schimbat, cit 
de cît, și aspectul. Totuși curtea nu 
arată prea frumos. E încă multă in
disciplină. Dar noi ținem legătura 
strîns cu consiliul, cu S.M.A.-uI, 
tractoarele sînt la reparat. Acum 
două săptămîni, numai două erau 
bune. Se lucrează în forță la repara
ții la S.M.A. și vor fi gata la ter
men...

Vorbe, multe vobe, fără acoperire 
în fapte. Și nici un cuvînt despre co
laborare,- despre răspunderea recipro
că pentru realizarea unor reparații 
de calitate, decît că pentru depășirea 
termenului prevăzut la semănatul 
griului s-au acordat... derogări. Pro
babil că se așteaptă derogări și la 
semănăturile de primăvară, de vreme 
ce inginera-șefă care susținea că zi 
de zi se duce la secția mecanizare, 
ne asigura că „cele două semănători 
sint în perfectă stare de funcționare". 
Adevărul despre aceste utilaje l-am 
aflat de la directorul S.M.A.: „Nici o 
semănătoare nu e reparată. Cred că 
tovarășa ingineră face referate din 
birou".

Să reținem că această discuție a 
avut loc cu circa două săptămîni 
înainte de declanșarea campaniei de 
semănat a mazării, sfeclei furajere și 
a celorlalte culturi din prima ur
gență.

Ne-am limitat la prezentarea stării 
de lucruri de la Ișalnița întrucît, cu 
mici excepții, în celelalte secții de 
mecanizare din consiliul agroindus
trial Filiași se lucrează bine, exis- 
tînd condiții ca, atît la declanșarea, 
cît și pe parcursul campaniei, utila
jele să ' funcționeze corespunzător. 
Cele arătate constituie însă un serios 
semnal de alarmă pentru organele 
agricole județene care trebuie, in 
sfirșit, să acționeze in vederea li
chidării stării de lucruri arătate, să 
controleze secție cu secție in zilele 
care au mai rămas pînă la începerea 
semănatului și să ia pe loc măsurile 
care se impun.

Lucian CIUBOTARII 
Nicolae PETOLESCU

IN ATENȚIE-

CALITATEA LUCRĂRILOR

La S.M.A. Poșta Cîlnău, județul 
Buzău, mecanizatorii efectuează ul
timele reparații și revizii la trac
toarele și mașinile agricole. După 
cum ne asigură directorul S.M.A., 
tovarășul Ștefan Jipa, colectivul de 
aici garantează calitatea lucrărilor 
efectuate, toate utilajele agricole 
fiind pregătite pentru campania de 

primăvară. (Stelian Chiper)

Foto : S. Cristian

bacău : Mașinile agricole sînt gata să intre 
în brazdă, dar - se știe - nu merg singure...

în județul Bacău continuă repara
rea tractoarelor și mașinilor agrico
le care vor fi folosite în campania 
de primăvară. Inginerul Constantin 
Popescu, directorul trustului S.M.A., 
ne spunea că reparațiile capitale la 
tractoare și mașinile agricole mai 
complexe se execută numai în cen
tre specializate, care dispun de o 
bună dotare tehnică și de oameni 
de înaltă calificare. Reparațiile cu
rente și reviziile tehnice se fac în 
atelierele celor 12 stațiuni, precum 
și în atelierele secțiilor de mecani
zare.

La centrele de reparații Hemeiușl, 
Podu Turcului, Răcăciuni munca 
este organizată în două schimburi, 
iar în locurile-cheie de care depinde 
asigurarea unui front de lucru larg — 
cum ar fi degresare, demontare — au 
fost organizate trei schimburi. Tot
odată, se recondiționează numeroase 
piese de schimb, ansambluri1 și sub
ansambluri uzate : cilindri, chiuloa- 
se, pompe de injecții, pompe de apă 
etc. Au fost recondiționate sute dă 
repere a căror valoare depășește 7 
milioane,lei. O seamă de piese de 
schimb și repere pentru mașinile de 
recoltat sfeclă, cartofi și furaje, care 
pînă acum se aduceau din import, 
se realizează în atelierul centrului 
mecanic din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Rezultatele acestei activități ' sus
ținute se concretizează în citeva ci
fre concludente : pînă la 9 februa
rie au fost reparate toate grapele cu 
discuri, combinatoarele, cultivatoare
le și mașinile pentru plantat cartofi, 
iar în proporție de 90—97 la sută au 
fost reparate celelalte mașini agri
cole.

Dar tocmai la tractoare — mași
na hotăritoare pentru efectuarea ori
cărei operațiuni în cîmp — lucrările 
de reparații au rămas mult în urmă. 
Pînă acum, ele au fost executate doar 
în proporție de 86 la sută. Atît în 
centrele specializate de la Traian și 
Moinești, cit și în atelierele celorlal
te stațiuni de mecanizare așteaptă 
să fie revizuite și reparate mai mult 
de 476 tractoare. Și, după părerile 
unor specialiști de la trustul S.M.A., 

greul abia de acum începe. Parte din 
aceste tractoare au intrat în repara
ții, dar lucrările au „înghețat" în di
ferite stadii. Principalele cauze con
stau, pe de o parte, în slaba organi
zare a muncii în unele stațiuni, iar, 
pe de altă parte, în lipsa unor piese 
și repere importante' care nu pot fi 
asigurate pe plan local. La S.M.A. 
Izvorul Berheciului, de exemplu, ac
tivitatea în ateliere începe tîrziu și 
încetează devreme, iar locurile de 
muncă nu sînt aprovizionate cu pie
sele și materialele necesare. Ca ur
mare, pînă acum nu au fost reparate 
decît jumătate din numărul tractoa
relor prevăzute. Sub media pe județ 
se situează stadiul lucrărilor și în 
stațiunile de mecanizare Sascut, 
Dealul Morii și Parincea.

La indicația comitetului județean 
de partid a fost analizată în amă
nunt activitatea de reparații in fie
care unitate și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru punerea în stare de 
funcțiune pînă la 20 februarie a tu
turor tractoarelor și mașinilor agri
cole care vor lucra în campania de 
primăvară. Pentru ca mecanizatorii 
din aceste unități să-și poată înde
plini sarcinile la vreme se cere ca și 
unitățile industriale producătoare de 
piese de schimb să impulsioneze li
vrarea acestora. Din lista de piese 
și repere nelivrate pînă acum cele 
mai necesare sînt pinioanele și ar
borii motori pentru tractoarele U-650, 
biele și arbore motor pentru tractoa
rele mici de 40 CP fabricate la Bra
șov și Codlea. I.M. Codlea, bunăoară, 
trebuia să livreze în luna ianuarie, 
conform repartiției, 70 bucăți arbori 
motor, dar pînă Ia această dată nu a 
expediat nici unul. La aceasta se 
adaugă cardanele pentru transmisie, 
roțile marcate, buncărele pentru praf 
și emulsie de la mașinile de adminis
trat îngrășăminte și multe altele. Li
vrarea grabnică a acestor piese este 
una din condițiile esențiale de care 
depinde finalizarea cit mai urgentă 
a lucrărilor de reparații la tractoare, 
la celelalte mașini, care, în curînd, 
vor trebui scoase fn cîmp, la' lucru.

G51. BALTA
corespondentul „Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
VIZITA SECRETARULUI DE STAT

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

AL STATELOR UNITE ALE AMERICII
Convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe

realizarea
(Urmare din pag. I)

integrală a prevederilor sale!
în numele partidului comunist, al poporului și guvernului cubanez, vă 

exprim profunde mulțumiri pentru mesajele frățești de felicitare cu ocazia 
celei de-a XXIlI-a aniversări a triumfului revoluției și pentru realegerea 
mea ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Cuba.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. al P. C. din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

CONFERINȚE JUDEȚENE IN
în intervalul 11—13 februarie, în 

întreaga țară au avut loc conferințe 
de constituire ale consiliilor județene 
și al sectorului agricol Ilfov ale oa
menilor muncii din agricultură, in
dustria alimentară, 
gospodărirea apelor.

în cadrul acestor 
democratice au fost 
deosebită răspundere, 
deplinirii planului producției pe anul 
1981 în domeniul agriculturii, silvi
culturii, industriei alimentare și gos
podăririi apelor. Participanții au 
dezbătut, de asemenea, sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor ju
dețene de partid, consiliilor populare, 
organelor agricole județene, consilii
lor de conducere ale unităților agri
cole de stat și cooperatiste pentru 
înfăptuirea obiectivelor și orientări
lor stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului și de Congresul al 
doilea al Consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la plenara 

. C.C. al P.C.R. din noiembrie 1931, la 
recenta ședință de lucru comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale, în vederea realizării exempla
re a prevederilor de plan pe anul 
1982, â Programului de dezvoltare 
a* itaconducerii și autoaprovizionă- 
rfr teritoriale.

Subliniind rezultatele însemnate 
înregistrate în 1981. cei care au luat 
cuvintul — președinți de cooperative 
agricole de producție, conducători ai 
unor ferme de stat și asociații eco
nomice intercooperatiste, primari, 
alte cadre și specialiști de la sate, 
precum și reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat — au arătat 
în mod critic și autocritic că bilanțul 
primului an al actualului cincinal nu 
reflectă pe deplin posibilitățile reale 
ale agriculturii noastre, care dispune 
astăzi. de o puternică bază tehnico- 
materială. d<Ț.specialiști bine .pregătiți 
și de tin.cșțjru organizatoric adecvat. 
In același timp, participanții au ară
tat că cei ce muncesc pe ogoare — 
puternic stimulați de recentele mă
suri privind reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor pro
duselor agricole și sporirea venitu
rilor oamenilor muncii de la sate — 
se angajează să acționeze cu maxi
mă răspundere pentru a transforma 
anul agricol 1982 într-o etapă de 
amplă mobilizare a forțelor umane 
și materiale in vederea înfăptuirii 
cerințelor noii revoluții agrare sub 
aspectul creșterii producției, produc
tivității munții, nivelului tehnic, și 
eficienței economice.

îm lumina orientărilor date* de 
secretarul general al partidului, vor
bitorii au subliniat că sporirea sub
stanțială a producției vegetale și a- 
nimale constituie factorul de bază 
al autoconducerii și al autoaprovi- 
zionării teritoriale, al asigurării bu
nei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și satisface
rii corespunzătoare a celorlalte 
cerințe ale economiei naționale. Ei 
au arătat că aplicarea in practică 
a autoconducerii și autoaprovizionă- 
rii teritoriale va contribui nemijlo
cit la înfăptuirea, pe un plan cali
tativ superior, a noului mecanism e- 
conomico-financiar, la creșterea ca
pacității decizionale a organelor lo
ca)?. a tuturor oamenilor muncii de 
£ în asigurarea condițiilor pen
tru buna desfășurare a activității a- 
gricole, a producției bunurilor ali
mentare.

în cadrul conferințelor au fost 
stabilite măsurile ce trebuie înfăp
tuite cit mai grabnic pentru buna 
pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară, folosirea cu 
maximum de randament a potenția-

silvicultură și

largi forumuri 
analizate, cu 
rezultatele în-

lului productiv al pămîntului, orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei, a spiritului de responsabilitate 
al fiecărui lucrător din agricultură.

Participanții la conferințe au ales 
consiliile județene ale oamenilor 
muncii din agricultură, industria a- 
limentară, silvicultură și gospodări
rea apelor.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă entuziastă, au fost adop
tate telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

, în telegrame se subliniază că de
legații la conferințele județene, a- 
dîncind dezbaterile din recentele a- 
dunâri generale ale membrilor coo
peratori, ale celorlalți oameni ai 
muncii de la sate, și-au însușit pe 
deplin aprecierile formulate de se
cretarul general al partidului cu 
privire - la rezultatele înregistrate 
anul trecut în agricultură, precum 
și ‘criticile întemeiate referitoare la 
unele neajunsuri care au făcut ca 
producțiile obținute să nu fie pe mă
sura condițiilor create de partid și 
de stat acestui sector. în mod una
nim, telegramele relevă faptul că 
participanții la conferințele județe
ne au adoptat măsuri menite să con
ducă la realizarea exemplară â sar
cinilor complexe ce revin agricultu
rii, industriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor din planul 
național unic de dezvoltare economi
co-socială în profil teritorial, pen
tru aplicarea fermâ a noului meca
nism economico-financiar, pentru 
întărirea autoconducerii și autoges- 
tiunii.

Stimulați de măsurile inițiate de 
secretarul general al partidului, în 
scopul cointeresării materiale a pro
ducătorilor agricoli, îmbunătățirii 
retribuirii muncii în unitățile agri
cole cooperatiste și a activității de . 
mecanizare in agricultură, în tele- : 
grame se subliniază că lucrătorii o- 
goarelor vor acționa în scopul folo
sirii: judicioase ă fiecărei palme de 
pămînt, utilizării cu randament ri
dicat a bazei tehnico-matcriale, re
ducerii consumurilor de combusti
bili și energie, in vederea sporirii 
eficienței economice in toate sectoa
rele.

Aprobînd întru totul Hotărîrea șe
dinței comune a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, precum și in
dicațiile date de secretarul general 
al partidului la plenarele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și 
Consiliului Rațional al F.D.U.S. pri
vind: așezarea ."pe principii economi- i 
ce a sistemului de prețuri și majo
rarea ^veniturilor populației, partici
panții la conferințele județene se 
angajează să muncească cu abnega
ție, spirit revoluționar și răspunde- . 
re muncitorească pentru recuperarea 
integrală în acest cincinal a com
pensațiilor acordate de stat. Pe de
plin conștienți că au de străbătut o 
etapă de mari și neprecupețite e- 
forturi, că numai de ei depinde în
făptuirea acestor noi și mari sarcini, 
participanții la conferințe asigură pe 
secretarul general al partidului, în 
numele oamenilor muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, că sînt ferm hotărîți să 
acționeze cu toată responsabilitatea 
pentru organizarea mai bună a 
muncii în toate domeniile, pentru 
înfăptuirea hotărîtă a obiectivelor 
noii revoluții în agricultură, pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai mare 
la infăptuirea luminosului 
de edificare a societății 
multilateral dezvoltate, de 
a patriei spre comunism.

La ministerul Afacerilor Externe 
au avut loc, sîmbătă, convorbiri 
între Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, și Alexander Haig, 
secretarul de stat al Statelor Unite 
ale Americii.

Au participat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Bogdan, director în 
M.A.E., John Scanlan, asistentul 
interimar al secretarului de stat pen
tru problemele europene, alte per
soane oficiale române și americane.

A fost prezent David B. Funder- , 
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate stadiul și perspectivele 
de dezvoltare a raporturilor bila
terale româno-americane, expri- 
mîndu-se satisfacția pentru evolu
ția, pe multiple planuri, a relațiilor 
de cooperare dintre România și

S.U.A., precum și hotărîrea guver
nelor celor două țări de a acționa 
pentru amplificarea și diversifica
rea acestor relații, în interesul po
poarelor român și american.

Subliniindu-se creșterea înregis
trată in domeniul schimburilor co
merciale și cooperării economice, 
au fost relevate o serie de căi și 
mijloace menite să asigure continua 
amplificare, pe baze reciproc avan
tajoase, a relațiilor economice din
tre România și Statele Unite ale 
Americii.

Cei doi miniștri au evidențiat 
importanța clauzei națiunii calei 
mai favorizate, ca factor de seamă 
în dezvoltarea cooperării bilaterale 
româno-americane, precum și ne
cesitatea de a se întreprinde noi 
măsuri pentru consolidarea aplicării 
acesteia in schimburile comerciale 
dintre cele două țări.

Plecarea din Capitală

Haig, care, la 
Republicii So- 
făcut o vizită

Sîmbătă a părăsit Capitala secre
tarul de stat al Statelor Unite ale 
Americii, Alexander 
invitația Guvernului 
cialiste România, a 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan

★

înaintea plecării, secretarul de stat 
al Statelor Unite aie Americii, 
Alexander Haig, s-a întîlnit, în ca
drul unei conferințe de presă, cu 
ziariști români și străini.

în declarația făcută în deschiderea 
conferinței de presă, secretarul de 
stat al S.U.A. și-a exprimat satis
facția în legătură cu primirea sa de 
către președintele Nicolae Ceaușescu 
și convorbirea pe caro a avut-o cu 
șeful statului român.

Apreciez aceste convorbiri drept 
cordiale și avînd același grad de 
sinceritate care a caracterizat con
vorbirile dintre cele două guverne 
ale noastre pe parcursul unui dece
niu — a arătat secretarul de stat a- 
merican. Am avut prilejul să înmî- 
nez un mesaj al președintelui Ronald 
Reagan adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a reprezentat un 
răspuns la un mesaj anterior al șe
fului statului român.

în cadrul discuțiilor noastre ne-am 
concentrat asupra problemelor inter- 
europene, problemelor mai largi ale 
relațiilor Est-Vest, cu "referire spe
cială la dezarmare, atît la discuțiile 
în curs de la Geneva asupra rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa, cit și la negocie
rile privind armamentele nucleare 
strategice. Am discutat — a arătat el 
— despre reuniunea de Ia Madrid, si
tuația din America Latină, Orientul 
Mijlociu, Africa australă și o gamă 
largă de probleme bilaterale de in
teres reciproc.

Relevind importanța convorbirilor 
de la București, Alexander Haig a 
subliniat însemnătatea dialogului 
pentru reducerea tensiunilor în viața 
internațională, pentru promovarea 
căutărilor in direcția . unor relații 
constructive, bazate -pe respect și 
avantaj reciproc..Asupra multor pro
bleme, de fapt — a declarat el — 
obiectivele noastre de politică exter
nă sînt aproape similare..

Cu privire la relațiile româno- 
americane, pe caro le-a apreciat in 
general bune, secretarul de stat s-a 
referit, intre altele, la
economică, subliniind că pe plan co
mercial schimburile au sporit în 
ambele sensuri de la circa 300 mili
oane dolari, în 1973, la peste un mi
liard anual, într-o perioadă de nu
mai șapte ani.

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Bogdan, 
director în M.A.E., de alte perșoane 
oficiale.

Au fost prezenți David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

cooperarea

★

Șu cred că dovada clară a unor 
relații mature între’ țări — a subli
niat el — o constituie dispoziția 
ambelor părți de a căuta și menține 
dialogul, de a căuta rezolvarea acelor 
probleme care mai există. Aceasta a 
fost și va continua să fie natura re
lațiilor noastre cu România. Am de
monstrat prin această vizită că 
sintem gata să continuăm raporturile 
noastre constructive. Noi am con
struit cu românii o rețea de legături 
politice, comerciale, culturale și ști
ințifice, care s-au dezvoltat spre 
avantajul nostru reciproc. Și acestea 
sînt relații care trebuie să continue 
să se lărgească și să se adîncească 
în zilele și lunile viitoare.

Evidențiind că este de dată înde
lungată și bine cunoscută politica 
externă a României, poziția 
problemele majore ale lumii, 
mentul ei ferm la cauza 
pendenței șl suveranității 
nale, vorbitorul a subliniat 
cadrul convorbirilor de la 
rești. au fost abordate probleme de o 
deosebită importanță ale vieții in
ternaționale actuale. Convorbirile — 
a relevat el — au avut loc într-o 
atmosferă de încredere reciprocă.

Răspunzînd Ia unele întrebări pri
vind problematica abordată în cadrul 
convorbirilor, Alexander Haig â 
amintit, în acest context, negocieri
le de la Geneva, relevind că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este de 
multă vreme un susținător al cau
zei realizării de progrese în proble
ma controlului armamentelor. De a- 
semenea, a evidențiat faptul că a 
avut loc un foarte bun schimb de 
vederi în ceea ce privește reuniu
nea de la Madrid. Menționînd că e- 
xistă deosebiri tactice între cele 
două țări in preocuparea ambelor 
guverne, român și american, ca pro
cesul C.S.C.E. să fie conservat și a- 
părat, Alexander Haig a arătat, tot
odată. că se manifestă o convergen
ță asupra obiectivelor mari, asupra 
cerinței de a se menține încrederea 
in acest proces, de a se realiza pro
grese pe calea îndeplinirii Actului 
final.

în cadrul conferinței de presă, Ale
xander Haig, răspunzind la diverse 
întrebări, a înfățișat poziția S.U.A. 
în unele probleme ale vieții inter
naționale.

crea condiții pentru dezvoltarea 
economico-socială a patriei în ritm 
înalt ; numai așa va fi posibilă în
făptuirea integrală a măsurilor sta
bilite in actualul cincinal pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al intregului popor. Să 
răspundem cu toții chemării adresa
te de secretarul general al partidu
lui nostru, mobilizîndu-ne larg în
treaga inițiativă, pricepere și compe
tență profesională pentru a asigura 
progresul continuu al patriei noastre 
și creșterea neîncetată a bunăstării 
poporului !

O atenție deosebită trebuie acor
dată în fiecare întreprindere, în fie
care județ realizării ritmice și inte
grale a planului la producția fizică, 
ia fiecare sortiment. Anul trecut, în 
unele întreprinderi planul la produc
ția fizică nu a fost îndeplinit inte
gral. Desigur, cauzele acestor neîm- 
pliniri sînt analizate cu înaltă răs
pundere și exigență în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care se 
desfășoară în prezent în unitățile 
economice. Important este ca în fie
care caz în parte să se tragă învă
țămintele cuvenite, dar, mai ales, să 
se stabilească cele mai eficiente 
măsuri menite să asigure folosirea 
deplină a intregului potențial pro
ductiv și a forței de muncă din fie
care întreprindere, astfel incit, con
comitent cu îndeplinirea planului pe 
acest an, să se creeze condiții pen
tru recuperarea restanțelor din anul 
trecut. Un accent deosebit trebuie 
pus, în acest sens, pe folosirea ju
dicioasă, eficientă a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, îmbunătățirea 
organizării producției, pe întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă. Di
mensiunea valorii timpului produc
tiv trebuie bine cunoscută și apre
ciată in fiecare moment, de fiecare 
colectiv. într-un singur minut, in 
industrie se realizează bunuri ma
teriale în valoare de 2,8 milioane 
lei, iar intr-o oră de 168 milioane lei.

In această privință, revine colecti
velor din industria extractivă înda
torirea de maximă răspundere de a 
acționa cu fermitate pentru realiza
rea neabătută a sarcinilor mobiliza-

din
Și

acest an la cărbune, pe- 
minereuri, de a asi- 

ge- 
partidului, recuperarea 

restanțelor de anul trecut și în acest 
domeniu. Rezultatele obținute în 
prima lună a anului de o seamă de 
colective de mineri și petroliști ates
tă că acesta este un obiectiv posi
bil atunci și numai acolo unde comu
niștii, toți oamenii muncii acționează 
energic, printr-un exemplar spirit de 
dăruire în muncă, punindu-și in va
loare inițiativa și spiritul 
promovînd 
ganizare,

, mijloacele
Cu toată

toare 
trol 
gura, așa cum arăta secretarul 
neral al

creator, 
metodele moderne de or- 
utilizînd cît mai deplin 
tehnice de care dispun.

a subliniat 
partidului că în 
trebuie să ocu- 
in activitatea 

în 1981 expor- 
la sută față de

____ claritatea 
secretarul general al 
permanență exportul 
pc un loc central 
fiecărui colectiv, 
tul a crescut cu 11,3 
1980, asigurind in condițiile reduce
rii importurilor o balanță comercială 
excedentară. Aceasta însă nu poate să 
ne mulțumească. în fiecare județ, în 
fiecare ramură existau condiții pen
tru a exporta mai mult. Realizarea 
în întregime a exportului în 1981 ar 
fi asigurat mijloacele necesare pen
tru a plăti unele datorii externe 
ca urmare a importurilor din tre- 

facem 
mari
fier, de 

alte ma-

cut și, desigur, să 
importurilor destul 
petrol, de minereu 
cărbune cocsificabil 
terii prime absolut necesare în di
ferite ramuri ale economiei. Extin
derea exportului constituie o necesi
tate vitală de prim ordin pentru dez
voltarea economiei naționale. Iată de 
ce în fiecare unitate economică tre
buie să se facă totul pentru 
ca în 1982 să se realizeze în în
tregime exportul și să se asigure un 
export suplimentar prevederilor de 
plan, pentru a se recupbra nereali- 
zarea din 1981.

Cu consecvență, cu inițiativă și 
înalt spirit gospodăresc trebuie să se 
acționeze pentru realizarea tuturor 
indicatorilor de eficiență în fiecare 
unitate economică și in 
mură, pe acest an și 
cincinal. Cum se știe, 
profundului umanism 
partidului nostru, pentru ca

de 
de 

și

fiecare ra
pe 
în 
al

intrcgul 
Spiritul 
politicii 
puterea

de cumpărare a populației să nu fie 
afectată de majorarea prețurilor cu 
amănuntul la prpdusele agroalimen- 
tare, s-a hotărît ca, odată cu intrarea 
în vigoare a noilor prețuri, să se asi
gure b compensație corespunzătoare, 
care necesită fonduri foarte importan
te, peste 25 miliarde lei. în acest ah 
trebuie să se recupereze cel puțin 30 
la sută din această sumă, spre a nu 
diminua prea mult veniturile socie
tății pentru alte necesități. Revine 
ca o îndatorire politică și profesio
nală fundamentală a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii de a ac
ționa cu pricepere și întreaga răs
pundere ‘pentru gospodărirea și va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, a energiei și combustibililor, 
pentru reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale de producție, 
recuperarea integrală a materiale
lor refolosibile și reintroducerea lor 
in circuitul productiv, pentru creș
terea suplimentară a productivității 
muncii, pentru realizarea în țară, cu 
forțe proprii, a unor mașini, insta
lații, piese și subansambluri în ve
derea diminuării importului, pentru 
a spori continuu eficiența economică 
și rentabilitatea întregii activități — 
baza sigură a. creșterii venitului na
țional și 
nivelului 
popor.

Fie că 
planului 
lui de export ori a programului de 
investiții, de creșterea mai accentua
tă . a eficienței 
tutindeni, 
economică, 
consiliile 
buie să asigure o riguroasă șl mi
nuțioasă organizare a lucrului, pen
tru a se obține zi de zi rezultate cit 
mai bune. Aici, in unitățile direct 
productive, trebuie mutat centrul de 
greutate al tuturor acțiunilor ce se 
întreprind pentru recuperarea res
tanțelor, pentru realizarea integrală, 
Ia toți indicatorii, a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal — sarcină 
de mare răspundere, criteriul fun
damental de apreciere a 
organizatorice, maturității 
nale și conștiinței politice 
rui colectiv de oameni ai

a avuției țării, a ridicării 
de viață al întregului

este vorba de realizarea 
producției fizice, a planu-

economice, pre- 
în fiecare * unitate 
organizațiile de partid, 

oamenilor muncii tre-

capacității 
profesio- 

ale fiecă- 
muncii.

cinema
• Grăbește-te încet: SCALA (11 03 72)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 8; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Destine romantice : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 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.
« Proba de microfon; LIRA
— 15,30; 18; 20.
« Non stop : DRUMUL
(3128 13) — 15,30; 17,45; 20.
e> Saltimbancii: FERENTARI
— 15.30: 17.30' 19,30.
« Maria Mirabela : COSMOS
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Învingătorul — 17,30; 19.30; Aven
turile ursuleților polari — 15.30; FLA- 
CARA (20 33 40).
« Toate mi se intîmplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61^4) — 9: 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.15. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: .18; 
20.15. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21.
« Jumătate de casă fără mire 
TRAI. (14 27 14) — 8; 10; 12;
13: 20.
e Tren cu destinație specială 
PURI NOI (15 6110) — 8; 10; 
16; 18; 20.

(31 71 71)

SĂRII

(30 49 85)

(27 54 95)

: CEN- 
14: 16;

: TIM- 
12; 14;

• LINII DE SUPER 
ÎNALTĂ TENSIUNE. în 
Uniunea Sovietică a început 
construcția unor linii pentru 
transportul de energie electrică 
la tensiunea de 1 150 kV. Testa
rea unor asemenea linii pentru 
curent alternativ a demonstrat 
înalta fiabilitate a instalațiilor. 
Construcția unor asemenea ma
gistrale a fost impusă de nece
sitatea de a se transporta ener
gia electrică din regiunile răsă
ritene alo U.R.S.S., unde există 
și se construiesc centrale de 
mare capacitate, spre zonele 
centrale ale țării puternic in
dustrializate. Liniile de super- 
înaltă tensiune vor permite 
interconectarea tuturor cen
tralelor electrice într-un sistem 
energetic național unic. în con

în atenția cititorilor
.. -......................................

program 
socialiste 
înaintare

a Popeye marinarul — 9; 10,45; 12,39: 
14,15; 16; Pietonii aerului — 17,45;
19.45 : DOINA (16 35 38).
a Frumoasa și bestia — 9.30; 11,30;
13,30; Soțul ideal — 15,30; 17.30; 19,30 : 
VIITORUL (11 48 03).
a Oglinda spartă : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
a Concediu pe malul mării : MIO
RIȚA (14 27 14) — 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
a Călăuza : POPULAR (35 15 17) — 
16; 19.
• Caseta Măriei de Medici : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
a Astrid, dragostea mea: PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
a Sunetul muzicii : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,15; 11; 14; 17,15; 20.
a Acel blestemat tren blindat : CA
PITOL (16 29 17) — 8; 10; 12; 14; 16; 
18: 20.
a Cobra se Întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 12: 14; 16; 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 8; 10; 
12: 14: 16; 18: 20.
a Vulcanul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.15; 14,30; 17, VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15; 13,30; 1M5; 18; 20,15.. ARTA 
(213186) — 8; 10; 12; 14: 16: 18; 20.
a Șantaj : STUDIO — 19.
a Capitolul al doilea : BUZEȘTI 
(50 43 53) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
a Lupii mărilor : DACIA (50 35 84) — 
8; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.

dițiile geografice ale U.R.S.S., 
care se intinde pe o suprafață 
cuprinzînd 11 fuse otare, a- 
ceasta va permite transferarea 
energiei de la o zonă la alta în 
funcție de „orele de vîrf“ ale 
acestora. S-a calculat că efectul 
economic de pe urma unui .ase
menea transfer de energie este 
echivalent cu cel al construcției 
unor centrale electrice cu pu
terea instalată globală dc 20 
milioane kW.

• IRADIEREA POLE
NULUI. Specialiștii Universi
tății din Birmingham au elabo
rat o nouă metodă de selecție a 
plantelor care permite obținerea 
de noi varietăți cu ajutorul ira
dierii strict controlate a polenu
lui. în urma unei astfel de ira
dieri la polenizare participă nu

ei în 
atașa- 
inde- 

națio- 
că în 
Bucu-

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 2

8,00 Consultații pentru admiterea în 
învățămîntul superior tehnic și 
agricol

8.40 Tot Înainte !
9,05
9,15

11,45
12,30

Șoimii patriei
Film serial pentru copii ; „Min
gea" — episodul 2
Omul și sănătatea
Viața satului a Producție, eficien
ță, rentabilitate. Importante mă
suri pentru creșterea eficienței ac
tivității economice pentru continua 
îmbunătățire a nivelului de trai 
• Sâptămina agricolă în imagini 
a Curtea — cartea de vizită a fie
cărui gospodar • Calcule gospodă
rești : Cum putem spori zestrea 
furajeră a satelor noastre a Auto- 
conducerea — autoapro vizionarea 
în comunele țării a Obiective ale 
noii revoluții agrare. Mecanizarea 
complexă a lucrărilor agricole 
a Cintece și jocuri populare,; 
Bucuriile muzicii
De strajă patriei
PROGRAMUL 1
Telej urnal
Muzică
Album duminical

(Agerpres)

Ziarul „Scînteia“ va apărea și mîine, 

luni, 15 februarie 1982

13,00
14,15
14,39 ______________
16.50 Telesport
17,20 Film serial : „Linia maritimă One- 

dln" — episodul 7
18,10 Călătorii spre viitor. Concurs pio

nieresc
19.00 Telejurnal
20,00 „Cintarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Caraș-Severin

21,05 Film artistic : „Eu nu văd. tu nu 
vorbești, el nu aude". Premieră TV

22.35 Telejurnal • Sport și muzică
PROGRAMUL 2

13,00 Telejurnal
14,15 Muzică
14.30 Pin poezia de dragoste a lumii 
15,05 Concert popular
15.35 Desene animate
16,00
19,00
20,00
20.30
21,05
21,25
21.50

(II)

Scrată muzicală TV
Telejurnal
Telerama
Muzică de jaz
Foarte bine 1
Cintece de voie bună
La frontierele cunoașterii — serial 
științific — episodul 1 
Bijuterii muzicale22.15

22,35 Telejurnal • Sport și muzică

A apărut „Munca de partid" nr. 2/1982
Sumarul revistei începe cu o ru

brică omagială consacrată sărbăto
ririi zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Se rețin, de asemenea, articolele : 
„în consens cu interesele societății, 
ale dezvoltării economiei naționale 
și îmbunătățirii continue a nivelului 
de trai al poporului", „Răspundere 
și combativitate revoluționară, ordine 
și disciplină comunistă", „Comuniș
tii din agricultură în fața unor noi 
orientări de mare valoare principia-

lă și practică", „Adunărilfe și con
ferințele de dări de seamă și ale
geri — deschizătoare de ample o- 
rizonturi muncii de partid" ș.a. Re
vista conține, totodată, rubricile per
manente : „Tribuna secretarului de 
partid — președinte al Consiliului 
oamenilor muncii", „Din activitatea 
organizațiilor de masă și obștești",: 
„Stil de lucru dinamic, revoluționar", 
„Viața internă de partid viguroasă, 
bogată in conținut", „Răspuns la în
trebările cititorilor", „Note".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 februarie. în țară : vremea va 
fi în general rece. Cerul va fi variabil. 
Ninsori izo-late. Vîntul va sufla in ge
neral slab. Temperaturile minime vor

fi cuprinse între minus 15 si minus 5 
grade, iar cele maxime Intre minus 4 • 
și plus 6 grade. Dimineața șl seara se 
va produce ceață, mal ales la începutul 
intervalului. In București : Vreme în 
general rece. Cerul va II variabil. Vîn
tul va sufla slab. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 8 și minus!
4 grade, iar cele maxime între 1 șl 5 
grade. Dimineața, se va produce ceață. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
%

IERI Șl AZI, ÎN JUDEȚUL HARGHITA ‘

• 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 06 88) — 8; 11; 14: 17; 20.
• Hangar 18 : COTROCENI ----------
— 14; 16; 18; 20.
• Iubirea are multe fețe :
(60 30 85) — 15,30; 19.
• Bronco Billy : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

(17 55 46)

(49 48 48)

PACEA

(35 04 66)

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Căruța cu paiațe — 10; Co
medie de modă veche — 15; Cavoul 
dc familie — 20; (sala Atelier) : Ele
gie — 10,30; Romulus cel Mare — 
16.30; 19,30; (sala mică a Palatului) : 
Gimnastică sentimentală — 16; 19.30.
• Filarmonica „George Enescu- 
(16 00 60. Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Poemul simfo
nic și concertul instrumental — 11.
« Opera Română (13 18 57) : Coppella
— 11; Horla — 19.
a Teatrul de operetă (13 98 48) ; Leo
nard — 10,30; Victoria și-al ei husar
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O scrisoare pierdută — 10: O zi de 
odihnă — 15; Gin-Rummy — 19.30;
(sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : Infi
delitate conjugală — 10; "Poezia mu
zicii tinere — 15; Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 10; Un pghar cu sifon — 
19,30.
• Teatrul 
Mîrîiala —
— 20.
o Teatrul 
N-am timp 
musete — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
MagheTu) : Micul infern — 10; Idioata
— 15; Jocul vieții — 19,30; (sala Stu
dio) ; Noaptea umbrelor — 10.30; Sen
timente și naftalină — 14,30; Scoica
de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Totul in grădină — 10: 
Ordinatorul — 15; Nu ne naștem toți 
la aceeași vîrstă — 19,30; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultător
— 10; Șapte martori — 16; Jean, fiul 
lui Ion — 18.
• Teatrul evreiesc (20 39 70) : Intr-un 
ceas bun — 11; Spectacol de folclor 
evreiesc — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy. 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 
19,30-: (sala Victoria. 50-58 65) : Bel
mondo al II-lea — 19.30.
• Teatrul „Idn Vasilescu" (12 27 45) ; 
Siciliana — 16; 19,30.

Foarte Mic
10; Copiii lui

(14 09 05) :
Kennedy

(16 64 60) :de comedie .
— 10,30; Concurs de fru-

• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Zile d-alea de-ale noastre
— 16; ÎS.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Snoave cu măști
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule 7 — 10; 12.
«Circul București (110120): Fantas
tic circ — 10; 16; 19,30.
• Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) ; Curierul melodiilor prefe
rate — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Gustul mierii — 15; Ier
tarea — 19,30.

„Serbările zăpezii'
în suita bogatelor și variatelor ma

nifestări sportive găzduite cu ospi
talitate in fiecare ’„sezon alb" de ju
dețul Harghita, tradiționalul festival- 
concurs „Serbările zăpezii" ocupă un 
loc distinct. Remarca se impune și 
mai pregnant în cazul actualei edi
ții, pregătită cu o atenție deosebită 
de organizatori — C.C. al U.T.C., Bi
roul de turism pentru tineret, Ra- 
dioteleviziunea română și organele 
sportive locale, care au depus efor
turi stăruitoare pentru a imprima 
acestei frumoase manifestări nu nu
mai un caracter sportiv-distractiv, ci 
și o elevată ținută cultural-artistică 
și educativă, demnă de evenimentul 
aniversar : 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist din 
patria noastră. Așadar, reunite sub 
genericul „60 de ani de muncă și 
viață sub flamura partidului", între
cerile actualei ediții a festivalului- 
concurs au debutat în după-amiaza 
zilei de ieri în orașul Gheorgheni. 
Festivitatea de deschidere și probe
le pe gheață s-au desfășurat în in
cinta noului patinoar artificial. Pu
blicul,- care a umplut pînă la refuz

la o nouă ediție
tribunele, a aplaudat mai întîi fru
moasele demonstrații de patinaj la 
care și-au dat concursul componen- 
ții loturilor de patinaj artistic din 
București, Cluj-Napoca, Galați și 
Gheorgheni. Au urmat apoi jocu
rile distractive pe gheață — cu tot 
felul de denumiri sugestive — pescui
tul la copcă, „turnir pe gheață", volei 
pe gheață, fotbal pe gheață ș.a.

Prima zi a manifestărilor a bene
ficiat de evoluțiile scenice ale for
mațiilor de muzică rock „Iris", „Com
pact" și „Domino", precum și de in
terpretările soliștilor vocali Gil Do- 
brică, Maria Nagy, Mircea Bodolan, 
Doru Stănculescu ș.a.

Azi. la ora 10. „Serbările zăpezii*' 
vor fi reluate în atrăgătorul peisaj 
al stațiunii montane Izvoru Mureșu
lui. La probele pe zăpadă vor evo
lua echipaje din mai multe ju
dețe ale țării (Brașov, Mureș, Ma
ramureș, Satu Mare, Timiș, Har
ghita), ca și din Capitală.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii*

l

expoziții
• Galeria Orizont : Adrian Suștea, 
plctură-desen ; (Atelier 35) : loan 
Boib'orea, sculptură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Viorica Bente, pictură : (etaj) ; 
Gheorghe Zidaru, pictură.
• Galeria Sinteza : Eva Cerbu, pic
tură.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Cena
clu) : Iosif Varga, desen.
• Galeria Eforie : Dan Bota, pictură.
• Galeria „Informația" : Dragoș Mo- 
rărescu, grafică.
■ Galeria municipiului București : 
Cicerone Ciobanu, picturi.

În cîteva
• îri cadrul turneului internațio

nal de fotbal de la Merida (Ve
nezuela), aflat la a 3-a ediție, se
lecționata divizionară a României, e- 
voluînd în grupa A, a terminat la 
egalitate ambele meciuri susținute : 
1—1 (0—0) cu reprezentativa Hon
durasului (a înscris pentru echipa 
română Turcu, in min. 79) și * * 
cu formația Estudiantes Merida 
lurile formației noastre fiind 
scrise de Andone și Rednic).

în cealaltă grupă a competiției, 
U.L.A. Merida a terminat, de ase
menea, la egalitate : 1—1, meciul
susținut în compania echipei colum
biene Santa Fe Bogota.

Pentru finala turneului s-au califi
cat formațiile Hondurasului și U.L.A. 
Merida, în timp ce în meciul pen
tru locul 3 se vor intilni selecțio
nata divizionară a României și for
mația secundă a U.R.S.S.
• în ziua a doua a zcompetiției

2—2

rînduri
internaționale de hochei pe gheață 
ce se desfășoară la patinoarul „23 
August" din București, s-au înregis
trat următoarele rezultate : selecțio
nata divizionară a României — Româ
nia (tineret) 12—2 (7—0, 2—2, 3—0) ; 
selecționata de tineret a Cehoslova
ciei — Dizelist Penza 7—2 (0—2, 3—0. 
4—0).

Astăzi, de la ora 14,00, se dispută 
ultimele întilniri ale competiției : 
Cehoslovacia (tineret) — România 
(tineret) și selecționata divizionară 
a României — Dizelist Penza.
• Astăzi in sferturile de finală 

ale cupelor europene (feminin) la 
handbal, echipele românești susțin 
în deplasare meciurile tur. La S.T. 
Poelten, in cadrul „Cupei campio
nilor europeni" de la ora 16,45 echi
pa flulmentul Brașov va intilni for
mația austriacă B.V. Bypobank. Re
turul se va desfășura la 21 februa
rie la Brașov.

mai o genă sau două ale plantei 
sălbatice, celelalte gene fiind 
distruse. Dintr-un mare număr 
de plante obținute astfel și care 
prezintă doar una sau două 
trăsături caracteristice ale plan
tei sălbatice, savanții le aleg 
doar pe cele ce corespund ce
rințelor, obținind astfel, incă din 
prima generație, plante de cul
tură care prezintă numai trăsă
tura dorită a plantei sălbatice. 
Se știe că metodele clasice de 
încrucișare reclamă mai multe 
generații de plante, întrucît în 
procesul normal de polenizare 
se „moștenesc" de la planta săl
batică, alături de caracteristicile 
dorite, și cele nedorite. Noua 
metodă nu numai că reduce 
considerabil timpul necesar în- 
crlicișării unor plante înrudite, 
dar face posibilă și polenizarea 
între specii diferite de plante.

D
PRETUTINDENI

• NAVE CU CAPA
CITATEA DE ÎNCĂRCA
RE VARIABILĂ. Specialiștii 
de la Institutul naval din Vama 
au elaborat proiectul unei nave 
cu capacitatea de încărcare va
riabilă între 3 500—5 000 de 
tdw. Variabilitatea capacității 
este legată de faptul că navele 
vor putea transporta atît 100 de 
conteinere, cît și mărfuri în 
vrac. Aceste cargouri vor avea, 
de asemenea, avantajul de a 
putea naviga atît pe mări, cît și 
pe fluvii.

• BIORITMUL Șl 
SOMNUL. Experiențe efec
tuate în S.U.A., informează re
vista „Science", relevă că dura
ta somnului la om este determi
nată de bioritmurile naturale 
ale corpului și mai ales de tem
peratura acestuia : cu cît tem
peratura corpului este mai ridi
cată la culcare, cu atît somnul K 
va fi mai prelungit. Temperatu
ra corpului omenesc variază in 
conformitate cu un ciclu zilnic 
regulat. în cazul în care subiec
ții testați se culcau în momen
tele limitei de jos a temperatu
rii corpului, ei dormeau în me

die 7—8 ore, trezindu-se în faza 
de creștere a ciclului termic, în 
timp ce . aceia ce se culcau în 
momentele cu temperatură ma
ximă se trezeau după un somn 
de două ori mai lung, acope
rind două faze ale ciclului. Cer
cetătorii afirmă că aceste obser
vații vor fi de mare utilitate 
pentru optimizarea perioadei de 
somn a celor ce lucrează in 
schimburi.

• „CAPRA NEAGRĂ 
JUMGALI". Acesta este nu
mele noii rase de capre obținute 
în cadrul stației de selecționare 
a aimacului Baian-Ulgui, R. P. 
Mongolă. în cursul sezonului de 
vară, fiecare animal ia zilnic in 
greutate 130 grame și „produ
ce" anual 820 grame de lină. 
Selecționarea de noi rase de a-

nimale productive și rezistente 
constituie preocuparea de bază 
a zootehnicienilor mongoli.

• DESCOPERIREA U-
NUI MUNTE SUBMA
RIN. In timpul străbaterii
Oceanului Indian, prima expe
diție indiană care se îndrepta 
spre ținuturile antarctice a des
coperit, cu ajutorul aparaturii 
din dotare, un munte submarin 
aflat între alte două virfuri si
milare cunoscute de mai multă 
vreme. După cum a declarat la 
Delhi șeful expediției științifice 
indiene, S, C. Qasim, acest 
munte, cu o înălțime de circa 
3 500 de metri, a primit denu
mirea „Indira", acordată în 
cinstea premierului indian, In
dira Gandhi. Coordonatele sale

geografice sînt 53 grade, 21 mi
nute și 48 secunde latitudine 
sudică și 48 grade, 3 minute și 
23 secunde longitudine estică, 
în cadrul activităților științifica 
desfășurate pe continentul an
tarctic, cei 20 de membri ai ex
pediției indiene au colectat nu
meroase mostre de roci, gheață 
și chiar aer pentru examinarea 
lor amănunțită, inclusiv pentru 
studierea fenomenului de polua
re.

• UN ZBOR... SUB 
NIVELUL MĂRII e5te p°*- 
bil in statul Djibuti, din Africa, 
unde se află cunoscuta depre
siune Afar. Zburînd deasupra 
apelor lacului Assal, din aceas
tă depresiune, avionul se află la 
o înălțime de 150 de metri sub 
nivelul mării.



PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU PACE

REUNIUNEA DE LA MADRID
Este necesară o conlucrare activă a tuturor statelor 

pentru asigurarea securității și păcii in Europa și in lume

Deschiderea Congresului Partidului Comunist din Canada

NOUA ZEELANDÂ : 
„încetați experiențele 

nucleare !“
WELLINGTON 13 (Agerpres). — 

Sub deviza „încetați experiențele 
nucleare, Oceanul Pacific să fie* 
transformat intr-o zonă denucleari- 
zată", in portul neozeelandez 
Auckland s-a desfășurat o mare 
demonstrație pentru pace, împotri
va înarmărilor și experiențelor nu
cleare. Participants la manifestație 
au salutat in portul Auckland nava 
australiană „Pacific Peaeemarker", 
la bordul căreia se află un grup de 
partizani ai păcii din Australia. De 
pe coasta neozeelandeză „Pacific 
Peacemarker" se Îndreaptă spre 
Insulele Hawaii, unde va avea 
loc o mare demonstrație a luptă
torilor pntru pace dintr-o serie 
de state din zona Pacificului

împotriva creșterii potențialului și 
pericolului atomic în această re
giune.

SUEDIA :
Pentru lichidarea 

armamentului nuclear 
din Europa

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Suediei, 
Ola Ullsten, s-a pronunțat în fa
voarea înfăptuirii unor măsuri e- 
ficiente menite să ducă la realiza
rea dezarmării. Suedia — a decla
rat Ola Ullsten — se pronunță pen
tru continuarea eforturilor îndrep
tate spre crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei, pen
tru lichidarea întregului armament 
nuclear de pe continentul euro
pean.

BERLINUL 
OCCIDENTAL : 

împotriva tuturor 
armelor de distrugere 

in masă
BERLINUL OCCIDENTAL 13 

(Agerpres). — Organizații ale Par
tidului Social-Democrat din Berli
nul occidental au cerut să se re
nunțe Ia planurile de amplasare 
de noi arme nucleare cu rază me
die de acțiune într-o serie de state 
vest-europene, să se sisteze pro
ducția armelor de distrugere in 
masă, în primul rind a bombei cu 
neutroni. Totodată, este relevată 
necesitatea promovării și continuă
rii procesului de destindere in ve
derea asigurării păcii și stabilității 
in Europa și în întreaga lume.

MADRID 13 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian: Repre
zentanții celor 35 de state partici
pante ia reuniunea general-europea- 
nă de la Madrid au adoptat, prin 
consens, vineri seara, programul de 
lucru pentru prima jumătate a săp- 
tămînii viitoare.

în cuțsul ședinței plenare de vineri 
după-amiază au luat cuvîntul Max 
van der Stoel, ministrul de externe 
al Olandei, Colette Flesch, ministrul 
de, externe al Luxemburgului, Gior
dano Bruno Reffi, ministrul de ex
terne al Republicii San Marino, 
Willibald Pahr, ministrul de externe

a! Austriei, precum și reprezentanții 
Bulgariei, Greciei, Finlandei și Va
ticanului. Vorbitorii au relevat fap
tul că în actualele condiții interna
ționale se impune cu necesitate con
tinuarea procesului început la Hel
sinki prin adoptarea Actului l'inal. In 
această idee, vorbitorii au subliniat 
că statele participante la C.S.C.E. 
trebuie să acționeze în așa fel incit 
să se păstreze ceea ce s-a realizat 
pină acum și să se asigure succesul 
reuniunii de la Madrid, conform do
rințelor și intereselor tuturor po
poarelor europene.

OTTAWA 13 (Agerpres). — La To
ronto s-a deschis Congresul al 
XXV-lea al Partidului Comunist din 
Canada, la lucrările căruia participă 
delegați reprezentînd organizațiile de 
partid din întreaga țară. Raportul Co
mitetului Central al P. C. din Canada 
pentru perioada care s-a scurs de la 
precedentul congres a fost prezentat

de William Kashtan, secretar gene
ral al P.C. din Canada. Congresul va 
dezbate și aproba o rezoluție prin
cipală care va cuprinde sarcinile 
partidului, strategia și tactica sa în 
lupta pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, pentru întărirea 
independenței naționale, pentru a- 
pararea păcii.

berlin: Consfătuire privind realizarea planului 
economic pe 1981 și sarcinile de viitor

MAREA BRITANIE; „NU RACHETELOR NUCLEARE!“

In Marea Britonie continuă demonstrațiile de protest împotriva hotăririi privind amplasarea de noi arme nu- 
ț cleore pe teritoriul țării, pentru dezarmore, pace și colaborare

EFECTE ALE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE
ANGLIA: Creșterea prețurilor 

la alimente
LONDRA 13 (Agerpres). — Pre

țul alimentelor a continuat să 
crească Intr-un ritm accelerat in 
Marea Britanie, unde acestea au 
urcat în ianuarie a.c. cu 7 la sută
— față de 1,7 la sută in ianuarie 
1981, a anunțat Ministerul britanic 
al Comerțului. Cumulate cu creș
terile de prețuri la combustibili, 
telefoane, la alte mărfuri, preeutji 
și la servicii, noile prețuri s-au 
materializat într-o rată anuală a* 
inflației de 12 la sută.

ARGENTINA : In prima lună 
a anului — noi majorări 

de prețuri
DUENOS A1RES 13 (Agerpres).

— O accentuată creștere a prețu
rilor la produse agroalimentare, 

‘.iii ’.uri de consum, ener ie și <■'m-

bustibili s-a produs în Argentina, 
în prima lună a anului în curs. 
Potrivit agenției Prensa Latina, in 
ultimele 12 luni, prețurile au cres
cut în această țară între 230 și 450 
la sută.

R.F.G.: Aproape 2 milioane 
șomeri

BONN 1’3 (Agerpres). — Feno
menul șomajului,' care afectează 
în prezent in R.F. Germania a- 
proape ,2 milioane dc persoane, 
este puternic resimțit și in indus
tria extractivă. Astfel, potrivit sta
tisticilor oficiale, aproximativ 
230 000 de mineri vest-germani 
erau, la șfifșitul lunii trecute, lip
siți de un loc de muncă. Statisti
cile date publicității la Bonn do 
sindicatul de ramură evidențiază 
agravarea accentuată a situației 
utilizării forței de muncă în acest 
sector de activitate în ultimele 12 
luni.

Pentru ca țările din Sahel 
să-și poată asigura 
alimentele de bază

KHARTUM 13 (Agerpres). — Țări
le africane situate la sud de Sahara, 
în regiunea Sahelului, au nevoie de 
un ajutor financiar de circa 26 mili
arde dolari pentru următorii zece ani 
spre a ajunge să-și asigure din pro
ducție internă necesarul de alimente 
de bază pentru consum intern. Con
cluzia este conținută intr-un raport 
al Băncii Arabe pentru Dezvoltarea 
Economică a Africii (B.A.D.E.A.). 
Raportul recomandă ajutorarea aces
tor țări în realizarea unor programe 
de dezvoltare in agricultură, unde 
s-ar putea construi baraje, lucrări 
de irigații, silozuri, căi de transport. 
Raportul menționează că în această 

, zonă grav afectată de secetă si su
pusă procesului de înaintare a deșer
tului, producția de alimente pe lo
cuitor a scăzut in ultimele două de
cenii cu un ritm mediu anual de 
aproape 20 lă sută.

ROMA: Manifestări dedicate artei
populare din

ROMA 13 (Agerpres), — La Bi
blioteca română din Roma a avut 
loc o manifestare dedicată artei 
populare din țara noastră. Cu acest 
prilej, prof. Jacopo Recupero, di
rectorul Muzeului național de artă 
și tradiții populare, a conferențiat 
despre „Valențele artei populare 
românești". Expunerea a fost ilus
trată cu diapozitive înfățișînd fru-

țara noastră
musețile și originalitatea arhitec
turii și portului, din țara noastră. 
Prof. Marco Cugno, de la Univer
sitatea din Torino, a vorbit despre 
„interpretări ale poeziei Miorița, 
capodoperă a folclorului român". 
Au fost prezentate filmele documen
tare „Flori ale portului românesc" 
și „Minunile Bucovinei".

BERLIN 13 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o consfătuire cu 
prim-secretarii comitetelor raionale 
ale P.S.U.G. Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a analizat, în raportul său, 
modul cum au fost realizate planul 
economic pe 1981 și sarcinile pentru 
îndeplinirea planului pe 1982. El a 
subliniat, printre altele, că trebuie 
intensificate eforturile pentru econo
misirea energiei și, în special, pen
tru înlocuirea păcurei și a huilei cu

lignit din producția internă. în agri
cultură, in centrul eforturilor va tre
bui să se afle creșterea mai rapidă 
a producției la hectar, in special la 
cereale și furaje, unde — după cum 
a arătat vorbitorul — din cauza mo
dificării condițiilor pe piețele exter
ne, importurile vor fi reduse mai 
accentuat decit prevăzuse Congresul 
al X-lea al P.S.U.G,

Erich Honecker s-a referit, de ase
menea, la unele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

BELGRAD: Punerea in concordanță a producției 
și consumului de energie

‘AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

BELGRAD 13 (Agerpres). — Co
misia iugoslavă pentru stabilizare 
economică, prezidată de Serghei 
Kraigher, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a examinat, în ca
drul unei ședințe, probleme ale pro
ducției și consumului de energie, re- 
levind — după cum transmite agenția 
Taniug — că situația balanței de 
plăți a țării cere reducerea impor
tului, economisirea consecventă și 
consumul rațional al combustibililor

lichizi. Punerea în concordanță a 
producției și consumului de energie 
cu posibilitățile materiale ale țării și 
bizuirea crescîndă pe sursele interne 
de energie constituie direcții princi
pale de dezvoltare a Iugoslaviei în 
perioada următoare, continuă agenția 
Taniug. Comisia a propus adoptarea 
de măsuri pentru construirea de noi 
capacități producătoare de energie 
electrică pe baza combustibililor so
lizi.

AVANPREMIERA COPRODUCȚIEI ROMANO-SOVIETICE „MARIA 
MIRABELA". La Moscova și Tbilisi a fost prezentat in avanpremieră pe 
ecranele sovietice filmul „Marin Mirabela", coproducție româno-sovietică, 
realizată sub conducerea artistică a lui Ion Popescu-Gopo. De asemenea, 
la Casa filmului din capitala Uniunii Sovietice a avut loc o retrospectivă 
a cineastului român, cu filme de animație șl artistice, și a fost prezentată 
o expoziție cu desenele sale. La manifestări a fost prezentă o delegație de 
cineaști români condusă de Ion Popescu-Gopo.

PREGĂTIRILE PENTRU ALE
GERILE DE DEPUTAȚI în Adu
narea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene, care vor avea loc la 28 
februarie, continuă. In diferite lo
calități au ioc adunări ale alegă
torilor, în cadrul cărora sint pro
puși candidați pentru apropiatul 
scrutin. După cum transmite a- 
genția A.C.T.CI, exprimind voința 
și aspirația unanimă a alegătorilor, 
la adunări a fost propusă candida
tura lui K'im Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene. Au fost propuși, de ase
menea, candidați alți conducători 
de partid și de stat.

BRAZILIA dorește menținerea 
zonei Atlanticului de sud ca un 
factor de apropiere între popoare, 
î.n care să nu existe tensiuni și 
confruntări internaționale — a de
clarat Ramiro Saraiva Guerreiro, 
ministrul afacerilor externe al a- 
cestei țări. Pe de altă parte, mi
nistrul brazilian a condamnat a- 
gresiunile Republicii Sud-Africane 
împotriva R.P. Angola, precum și 
instituționalizarea discriminării ra
siale reprezentată de apartheid, tn 
context, Ramiro Saraiva Guerreiro 
a apreciat că ocuparea ilegală a 
Namibiei de către R.S.A. reprezin
tă un factor de instabilitate în su
dul Africii.

REUNIUNEA EXTRAORDINARA i 
a miniștrilor de externe din țările 
Ligii Arabe, convocată la cererea ■ 
Siriei, și-a încheiat lucrările la Tu
nis. Participanții la lucrări au a- ! 
doptat o rezoluție in care este con- | 
damnată hotărirea Israelului de a- 
nexare a înălțimilor Golan. SCsiu- I 
nea miniștrilor arabi de externe a 
hotârit crearea unui comitet mini's^ 
terial în această problemă. Comite- , 
tul format din reprezentanții Al
geriei, Siriei, Irakului, Kuweitului, I 
Iordaniei, Arabici Saudite și Or
ganizației pentru Eliberarea Pales- I 
tinei urmează să prezinte un ra
port viitoarei reuniuni arabe la 
nivel înalt. ,

ARESTĂRI. Forțele de poliție | 
is’raeliene au arestat vineri patru 
lideri ai populației druze din zona . 
înălțimilor Golan, aflată sub ocu
pația Israelului. După. cum se știe, 
populația druză s-a opus cu hotă- 
rire anexării înălțimilor Golan de 
către Israel. Cei patru urmează să I 
fie aduși îh fața tribunalului sub 
acuzația „de a fi incitat la activi- I 
tați ăntiisraeliehe".

POLIȚIA ITALIANA a arestat 
la Roma patru neofasciști. La do
miciliul acestora au fost confiscate • | 
o serie de documente demascatoa
re — relevă agenția Associated 
Press. I

—------------  DIN LUMEA CAPITALULUI - ---------------

Realități dramatice care infirmă „mitul democrației occidentale44
In paginile presei occidentale apar frecvent știri referitoare la condi

țiile precare de muncă și viață ale unor largi categorii de oameni ai 
muncii. Fapiele relatate arată că, pe măsură ce se fac mai simțite feno
menele crizei economice actuale - recesiune, șomaj, inflație. - apar și 
mai pregnant asemenea racile de esența ale societății capitaliste cum 
sint exploatarea celor ce muncesc, flagrantele inegalități de ordin econo
mic și social, situația tot moi grea a imigranților, restrîngerea accesului 
la muncă și învățătură, discriminările profesionale, politice și de altă na
tură. Asemenea fapte - din care reproducem mai jos doar citevd sec
vențe relatate de ziarele și revistele occidentale - arată adevărata față 
a „democrației" din societatea capitalistă, modul cum sint respectate 
„drepturile omului", de care apologeții acestei societăți fac adeseori 
atîta caz.

Imigranții - primele victime ale recesiunii
pretutindeni in aceste

------------------------------------------------J-----------------

CONDIȚIA DE 
MAMĂ - MOTIV

DE CONCEDIERE!

praga: Preocupări în direcția echilibrării bălăriei 
de plăți și comerciale

PRAGA 13 (Agerpres). — Condiții
le interne și, în special, cele externe 
cer categoric ca Cehoslovacia să re
stabilească intr-un termen relativ 
scurt echilibrul balanței de plăți și 
comerciale și în același timp să-l 
mențină, scrie J. Jakubec, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior al 
R. S. Cehoslovace, în publicația 
„Hospodarske Noviny". Dezvoltarea 
echilibrată a balanței de plăți și co
merciale cu țările străine constituie 
unul din cele mal importante prin-î 
cipii ale politicii economice ceho
slovace, a subliniat el. De aceea, este 
necesar să se renunțe la importul 
inutil, exagerat și irațional din punct 
de vedere economic. Politica în acest 
domeniu nu trebuie insă considerată

ca o dorință de a restringe partici
parea Cehoslovaciei la diviziunea in
ternațională a muncii. Ea va conti
nua să importe mărfuri pentru a că
ror producție nu are condiții natu
rale și economice. Dar volumul și 
structura importului vor fi supuse 
criteriilor riguroase ale rațiunii și 
eficienței economice, ale economiilor.

Exportul cehoslovac in țările ca
pitaliste dezvoltate, din punct de ve
dere industrial, relevă autorul, se lo
vește de o serie de probleme, care au 
adesea un efect discriminatoriu și 
restrictiv. Cehoslovacia trebuie să 
aibă în vedere acest fapt, atunci cind 
iși planifică viitoarea politică de 
import.

GENEVA: tn favoarea sporirii sprijinului acordat 

țărilor in curs de dezvoltare
GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările reuniu
nii Comitetului pentru mărfuri al 
U.N.C.T.A.D., in cadrul cărora s-a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente in vederea sporirii 
veniturilor obținute din export ale 
țărilor în curs de dezvoltare. Docu
mentele prezentate în cadrul dezba
terilor relevă, între altele, că 
fluctuațiile prețurilor pe piața mon
dială au avut efecte negative asupra 
balanțelor de plăți ale acestor țări. 
Astfel, se apreciază că la finele aces
tui an deficitul balanțelor de plăți 
externe ale țărilor in curs de dezvol

tare va depăși nivelul de 100 mili
arde dolari înregistrat în 1981 șl, în 
ca^il în care nu se vor lua măsuri 
concrete, la sfirșitul acestui deceniu 
s-ar putea depăși nivelul de 186 mi
liarde dolari.

Una dintre rezoluțiile adoptate Ia 
reuniune cere guvernelor țărilor 
membre să accelereze ratificarea do
cumentelor U.N.C.T.A.D. privind sta
bilizarea prețurilor materiilor prime 
de bază. Totodată, se recomandă ac
celerarea programelor care să per
mită țărilor în curs de dezvoltare să 
prelucreze in interior resursele na
turale de care dispun.

Chiar cei ce se situează pe po
ziții apologetice față de societatea 
capitalistă nu pot ocoli una din 
cele mai cumplite drame ce se con
sumă astăzi in țările occidentale : 
aceea a imigranților veniți din țări 
mai sărace, inclusiv din regiunile 
subdezvoltate de pe continentul 
european. Este cu adevărat drama
tică soarta celor circa 15 milioane 
de imigranți care cutreieră în cău
tare de lucru orașele Europei oc
cidentale : necunoscind in general 
limba țărilor respective, lipsiți de 
calificare, nevolți să execute mun
cile cele mai grele și cele mai prost 
plătite, țot ei, in condițiile accen
tuării crizei economice, sint primii 
pe lista concedierilor. Iată citeva 
extrase din presa străină, conclu
dente pentru viața de mizerie, 
umilința și lipsa de drepturi pe care 
le îndură acești năpăstuit: ai 
soartei.

„Milioane de muncitori străini, 
deciși să accepte orice muncă, ori- 
cît de grea și de murdară, au 
invadat Europa occidentală in pe
rioada boom-ului economic din anii 
■GO _ ,crie ..INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE". Boom-ul 
economic a încetat, dar ei au rămas 
pe loc. Odată cu criza economică, 
autoritățile au interzis unor noi 
contingente de imigranți să intre 
in țările respective. Muncitorii ră
mași, temindu-se că vor fi siliți să 
se întoarcă acasă, și-au adus soțiile 
șl copiii, pe care insă abia ii pot 
întreține. Aceasta fiindcă lor le 
este foarte greu să găsească un loc 
de muncă, locuință și posibilitatea 
de a învăța. Cea mai grea situație 
o au tinerii imigranți. Confruntați 
cu barierele etnice, ale limbii, 
lipsiți in mare măsură de posibili
tatea de a învăța, neavind volumul 

^necesar de cunoștințe care le-ar

conferi dreptul de a se angaja ca 
ucenici in fabrici, ei sint nepregă
tiți pentru a intra in rindul rezer
vei de forță de muncă. Problema se 
complică din cauza nivelului ridicat 
al șomajului, care le îngrădește 
calea chiar și spre muncile cele 
mai neplăcute, îndeplinite de pă
rinții lor. in R.F.G.. 80 la sută din 
străinii în vîrstă de 18—24 de ani 
nu au de lucru. In Anglia, nivelul 
șomajului in rindurile populației de 
culoare este de 3—4 ori mai ridicat 
decit indicele mediu pe întreaga 
țară. In Franța, creșterea șomaju
lui este de două ori mai accelerată 
printre imigranți".

„Aportul imigranților la bunăsta
rea noastră reprezintă doar o față 
a medaliei, iar condițiile in care se 
obține această bunăstare reprezintă 
reversul medaliei — Is.
său ziarul 
ROUGE".
ramuri pe 
răsit fie 
muncii și 
cauza orarelor dificile, care împie
dică o viață familială și socială 
normală. O anchetă efectuată în 
regiunea Bruxelles—Hal—Vilvorde 
dezvăluie situația de puternică dis-

belgian „LE DRAPEAU 
Imigranții lucrează in 

care belgienii le-au pă- 
din pricina greutății 

a periculozității, fie din

Imagini, ca cea din fotografia de sus, sint intilnite
zile la birourile de plasare a brațelor de muncă din țările capitaliste

criminate in materie de salarii, 
arătînd că un muncitor imigrant 
ciștigă doar 53 la sută din salariul 
unui muncitor belgian. Se adaugă

salariată între sexediscriminarea
și naționalități și toate acestea ne 
fac să fim departe de principiul 
„la muncă egală — salariu egal".

Femeile - mină de lucru de „categoria 
a dOua“

Situația de inechitate și discri
minare in multe privințe de care 
au parte femeile din țările capita
liste, inclusiv in ce privește exerci
tarea dreptului la muncă, i-a de
terminat pe unii sociologi să com
pare această categorie socială cu 
imigranții. „Muncitorii imigranți 
pot fi oricind trimiși acasă, iar fe
meile inapoi la cratiță — cind pa
tronatul apreciază că nu mai arc 
nevoie de ele", observa, intr-un 
articol intitulat „Drepturi egale 
pentru femei fosta președintă a 
Bundestagului vest-german, Anne- 
marie Rcnger, iar sociologul aus
triac Helge Pross numește femeile . 
„imigrante într-o societate a băr
baților". Iată cîteva date care ilus
trează asemenea aprecieri.

• Un studiu al Biroului Interna
țional al Muncii (B.I.M.) relevă că 
în R.F. Germania șomajul în rindul 
bărbaților a crescut cu 322 Ia sută, 
iar în rindul femeilor cu 449 la 
sută. în Marea Britanie, șoma
jul feminin a crescut eu 347 la 
sută, fiind de aproape patru ori 
mai mare decit șcmajul in rindul 
bărbaților.

Participarea la treburile publice - o iluzie 
întreținută de profitori

Despre iluzia între
ținută de propaganda 
occidentală cu privire 
la participarea po
porului la treburile 
țării., ziarul „DEUT
SCHE ZEITUNG", care 
apare la Bonn, scrie : 

patru 
intră

„La fiecare 
ani, cetățeanul 
intr-un local de votări

și iși îndeplinește obli
gația de a depune bu
letinul in urnă, cu sa
tisfacția că de la el 
emană puterea in stat. 
Apoi, timp de patru 
ani, el nu mai are 
de-a face cu autorită
țile statale, cu hotări- 
rile mai importante 
sau mai puțin impor-

tante în legătură cu 
treburile publice care-t 
privesc. Din faptul că 
a contribuit la forma
rea majorității, cetă
țeanului nu-i rămin 
decit lectura ziarului, 
respectarea 
de circulație și consu
mul optic al ofertei de 
pe micul ecran".

regulilor

Borbara Schwarz, șofer de 
taxi la o societate particulară 
de transporturi, a fost conce
diată pentru că dorea să aibă 
un copil. Intrucit patronul nu 
permite ca „salariatele sale 
să umble cu burta mare”, ea 
a trebuit să-și piardă slujba 
și să devină șomeră. (Foto
grafie din revista vest-ger- 
mană „Stern").

Dezolarea celor aflați la vîrsta tuturor 
speranțelor

în procesul de agravare a feno
menelor crizei din țările capitaliste, 
tînăra generație este prin exce
lență afectată. Lipsa perspectivelor 
de realizare în viața socială, șo
majul care cuprinde pături tot 
mai largi ale tineretului, nesigu
ranța traiului cotidian, absența 
idealurilor fac ca existența unui 
mare număr de tineri , să se desfâ-. 
șoare sub semnul frustrării, al do- 
busolării morale, incertitudinii 
neîncrederii in viitor.

Din cei peste zece milioane 
șomeri cîți există actualmente 
țările Pieței comune, circa o treime 
sini tineri, scrie agenția FRANCE 
PRESSE. Cu toate că in ansamblul 
populației C.E.E. tineretul are o 
pondere de 17 la sută, el repre-

Și

dc
in

zintă un procent aproape dublu in 
ansamblul numărului șomerilor.

Potrivit unui studiu al Organi
zației pentru cooperare și dezvol
tare economică (O.E.C.D.), care 
grupează principalele țări ale lumii 
capitaliste, scepticismul tinerilor 
privind invățămîntul superior s-a 
accentuat in ultimii ani. deoarece 
șomajul afectează într-o măsură 
tot mai mare și pe cei cu diplome. 
Se cuvine amintit că însăși Orga
nizația Internațională a Muncii de
finea diploma universitară drept 
„pașaport către nicăieri", iar Minis
terul Muncii din S.U.A. aprecia că 
unul din patru absolvenți care vor 
obține slujba pină in anul 1985 va 
trebui să accepte locuri de muncă 
ocupate dc obicei de oameni 
diplomă universitară.
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proxeoeții ți patronii sex-snop-urnor, maniacii di- 
ț vorțurilor - sint și ei, cu toții, agenți secreți.

„A 5-a pană” prin agenții ei secreți ^...prvm.to pe
politicieni dezvăluind scandaluri financiare, injectează în toate fibrele

(Sfenas* c/e dt/nâitea

oricind, in timp ce altele au 
frig, sint mai frecvente rinita,
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„A 5-a pană“ în acțiune
Există maladii care se declanșează 

caracter de sezon. De pildă iarna, pe 
sinuzita, bronșita.

Pe frig politic apare, endemic și epidemic, spionita.
Cu pupilele ochilor dilatate de virusul spionitei, ochii văd agenți 

secreți în bătrina spălătoreasă sau în lustragiul de pantofi din colțul 
străzii, încearcă să descopere codul cifrat al semințelor de bostan ori 
microemițătoarele din tubul de pastă de dinți.

...Așa cum un cunoscut ziarist american, cu nume de rezonanță 
nobiliară, Arnaud de Borchgrave, și un confrate al său spaniol, Luis 
Mana Anson, depun eforturi disperate pentru ca oamenii să-șl des
chidă ochii. Și, cu pupilele dilatate de virusul spionitei, să vadă cum 
se desfășoară, furibund, noul război mondial ; războiul mondial al in
formației.

Prin care Răsăritul tinde să distrugă Occidentul, folosind intens „co
loana a cincea”, botezată de cei doi „a cincea pană" (căci folosește 
condeiul).

Și care săvirșește fapte cumplite ; in comparație cu acțiunile ei, 
filmele de groază ale lui Hitchcock sint basme idilice pentru adormit 
copiii cuminți.

lată ce afirmă cei doi vigilenți : „A cincea pană subminează structu
rile puterii și distruge ordinea socială occidentală" ; „o cincea pană 
otacă pretutindeni, în literatură, film, teatru, muzică, presă, radio, te
leviziune". Profesori universitari cu vederi democratice, conferențiari cu 
prelegeri materialiste, studenți antimilitarlști. pictori care au desenat 
vreun porumbel - toți sint agenți secreți. Mai aflăm că „a cincea pană" 
— „aplaudă orice preot progresist, sprijină pornografia, distruge unita
tea familiei, iși bate joc de morala religiei". Deci autorii fotografiilor 
de nuduri din reviste, proxeneții și patronii sex-shop-'urilor, maniacii di-

,.’A5"? ?an£" ,pri,n a9enț>' ei secreți „încearcă să-i compromită pe 
politiaeni dezvăluind scandaluri financiare, injectează în toate fibrele 
societății dictatura fricii, răspindește minciuni despre atentatele tero
riștilor, inoculează groaza despre renașterea fascismului". „Nici pro
gramele TV. pentru copii nu sint scutite pentru că războiul în domeniul 
informației este o luptă pe termen lung, iar sentimentele copiilor trebuie 
cîștigote din timp". Deci, cind la emisiunile T.V. pentru cei mici se văd 
fetițe și băiețași jucindu-se cu cercul sau împletind coronițe de flori în 
loc să se joace de-a tonchiștii sau navigatorii cosmici pirjolind globul 
cu raze laser înseamnă că in emisie s-au infiltrat fulgi demobilizanți 
jumuliți din „a cincea pană". Iar părinții pot sparge liniștiți ecranul 
televizorului.

Mai aflăm : ,,«A cincea pană» vinează organizația N.A.T.O., provoa
că nesiguranță in rindurile forțelor armate, îi incită pe ofițerii liberali 
împotriva celor conservatori, ii otrăvește pe recruți”. Fără îndoială, din 
această cauză nimeni nu află despre manifestațiile cu pancarte — 
„Trăiască moartea atomică I", „Nu - slujbelor, da - bombelor 1'1, „Noi 
vrem tunuri nu vrem bunuri I". „Nu vrem haine, nu vrem ghete, vrem 
doar baze de rachete I". „A cincea pană" caută să îngrozească lumea 
cu primejdiile unei conflagrații nucleare, denigrind frumusețea peisa
gistică și coloritul mirific al ciupercilor atomice, ignorînd miresmele 
suave ale cenușii radioactive.

...Așa-i spionita, provoacă febră mare, se poate ajunge la delir. 
Dacă nu se încălzește vremea, respectiv vremurile, dacă mai continuă 
frigul politic cu epidemia de spionita, fantoma lui McCarthy iși va 
lua pușca din cui și pălăria verde tiroleză și va pleca din nou la vi- 
nâtearea de vrăjitoare.

Fentru că, după cum se vede, globul mișiină de agenți secreți. 
Sint cel puțin vreo patru miliarde.

N. CORBU

*
î 
j

î 
ț 
V

î

j 
I 
ț 
ț

j

*
*

î

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341 București piața Sclnlell nr, 1. Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difur.orii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEII 40 330


